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 ןעּבעל ןיימ ןופ רעמעלּב
 .ןַאהַאק .בא ןופ

 דנַאב רעטשרע

 םייה רעטלַא רעד ןיא

 (רעדליב טימ)

 ןָאשייאיסָאסא "סטרעוורָאפ , ןופ ןעבעגעגסיױרַא

 ,1926 ,קרָאי וינ



 ססטצע180+, 1926,

 טצ
 גאטעגמגממ 48

 .ו .נ ,,טס לאנַאק 195 ,.ַאק גנוטנורּפ מויד-וטיּפַא



 יד ןענייז דנאב ןעטשרע םעד ןופ עמאנסיוא רעד טימ

 ,שידיא רעד -- שידיא רענאקירעמא ףיוא ןעבירשעג "רעטעלב,

 ןיוש ןעביירש ןוא ןעדייר וצ טניואוועג ןיב ךיא ןעכלעוו ףיוא

 .רהֶאי גיצרעפ יו רעכעה

 -ריטַאננוא ןעוועג ןושל אזא טלָאװ דנַאב ןעטשרע םעד ןיא

 .םייה רעטלַא רעד ןעגעו טלהעצרעד טרעוו םהיא ןיא לייוו ,ךיל

 א ןערָאװעג ןענייז עכלעוו ,רעטרעװ עשילננע יד ךיא בָאה

 ןיא .ןעטימענסיוא םהיא ןיא ,שידיא רענאקירעמא םעד ןופ ?ייט

 ךילגעמנוא ןעוועג ןעמזינַאקירעמַא יד זיא רעבָא רעדנעב ערעדנַא יד

 ןעגיה ם'נופ ץרַאה עמַאס ןיא ןיירַא ןענייז ייז ,ןעדיימוצסיוא

 ןענייז רעטרעוו עשיסור ןוא עשיליוּפ עטרעדנוה יװ טקנוּפ ,שידיא

 .שידיא ןעשימייה-טלַא רעזנוא ןופ ץרַאה םעד ןיא ןיירַא

 ,"טיפוס, ,"טלעג'הריד, ,"הריד, ,ליּפשיב םוצ ,ןעגָאז

 ,"ראילָאטס, ,"יאומַארט , ,"ערעשטעוו , ,"קעטָאילביב , ,"גָאר ,

 רעדָא ,ןעטַאַשאטש עטנינייאראפ יד ןענעו טלהעצרעד ןעמ ןעוו

 -ָאז וצ יו ךילריטַאננוא ױזַא טקנוּפ ןעננולקעג טלָאװ ,עדענעק

 ,?רעּפַאס , ,"ירערבייל, ,"רענרָאק, ,"גניליס, ,"טנער , ,"םור, ןעג

 ,אשראוו ,אנליוו ןענעװו טדער ןעמ ןעוו ,"רעטנעּפרַאק , ,"רַאק,

 .נרעבמעל רעדָא

 א 8 +

 ,קרעוו ןעזיד ןיא עיפַארגָאטרָא רעד ןעגעוו טרָאװ א

 ןעניילסיוא ןיא ןעכַאמ טפורּפ ןעמ סָאװ ,ןעמרָאפער לייט א

 רעסיורג ַא ןעגעװ רעבָא .שיטקַארּפ ןוא שינָאל ןענייז ,שידיא

 ןופ עגינייא .ןעגָאז טינ גיפיולרָאפ סָאד ןעמ ןעק ייז ןופ ?ייט

 ןוא ,טינ ןיז ןייק טושּפ ןעבָאה ןעגנורעדנע ענעגָאלשענרָאפ יד

 זיא סע .שיטקַארּפ טינ ןענייז ,ןיז א ָאי ןעבָאה עכלעוו ,ערעדנא



 ןערהיפכרוד טלאוונ-רעביא רעבָא ,ןעמענוצנָא ייז טרעווסנעשניוו

 ם'ניא ןיירא ייז ןעלעוו ,טכייליפ ,טייצ רעד טימ .טינ ןעמ ןעק ייז

 ןיא .ןופרעד טייוו ךָאנ סע טלַאה רעבָא לייוורעד ,ךיורבענ ןעגיה

 ,ןעמרָאפער יד ןופ ענינייא רָאנ ןעמונעגנָא ןערעוו "רעטעלב, יד

 א 8 + 

 -ירעמַא םעד וצ טניואוועג טינ ןענייז סָאװ ,רעזעל יד ראפ

 א ןעבעגעג דנַאב ןעטייווצ ןופ דנע םייב טרעוו ,שידיא רענַאק

 סאוו ןעמזינַאקירעמַא יד ןופ ,"ראסָאלנ, רעדָא ,ךוב-רעטרעוו

 .קרעוו ןעזיד יא דיז יטניפעג

 .ק .א

 .1096 ,ולוי ןעט16 סעד ,קרָאו ןונ



 טלַאהניא
 8744 2 090 66 66 6. + + 0 6 5 5 + 6 + 5 90 9 +* 90 6 6 6 6 6 9 ס 9 8 6 רעטרעוו רַאּפ ַא

 לעטיּפַאק רעטשרע

 ,אנליוו ןעבעל עלעטדעטש ַא ,עזערבדָאּפ

 ןענייז ייז זַא ךיא סייוו ןענַאוװ ןופ -- .ןעגנורעגיארע עטשרע וד
 6 0 0 6 0 0 0 ס 0 90 8 8 8 8 8 9 6 + 5 5 5 6 5 5 6 6 6 5 5 6 + + *+-+-- ? גוטכוור

 -- .עדייז ןיומ --- .וקסנאווָאכ -- .תוולת --- .קסַאילב רעטשרע רעד

 -םיוח רעטעפ רעד -- .דניקירעטסעווש ַא ןוא עמהומ ענהעש ַא
 9 6 * 9 6 + 0 8 * 0 0 9 8 0 * 9 6 8 0 6 +* 8 90 6 9 6 + 9 4 עקשטנעב = .בייל

 ןיימ ןוא ץטַאט ןיימ --- .ךעלעדיימ ןוא ךעלעגנוא -- .םינכש וד

 םידמלמ עטשרע עניימ---ןעּפמָאל-ןיסָארעק עטשרע יד---.עמַאמ

 20664.66 666. + גנַאזעג -- .ךעלעגיופ ,ךעלעמולב --- .רוטַאנ וד

 --- .ןעדיא -- .עּפול 'ר -- .עלערעב 'ר -- .שרדמה-תיב ןוא --- .טָאג
 6 2 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.6. + רעריטיַאמ ַא -- .ןעטסירק

 .יייייייייי+ ןעטייוו ןופ אנליוו --- .עזערבדַאּפ ןעזָאלרַאפ רימ

 לעטיּפַאק רעטייווצ

 ,אנליוו ןיא ןערהָאי עטשרע

 יי יי י* קוהדנויַא רעטשרע רעד -- .לענוט ןופ גודנעהעג

 טומ לַאװדָאּפ ַא -- .רואינש רעטעפ רעד ןוא ביײל-הירַא רעטעפ רעד

 .יייייייי+-*י+ דנעגעג רעד ןוא לעקרעמ רעד -- .קנעש ַא

 .ייייי+יי+י*יי*י**+ ןושל רענליוװ רעד -- .פוכ רעיולב ןיימ

 י.ייי* עדנעמ רעטעפ רעד -- .אנלווו ןיא רדח רעטשרע ןיומ

 .יייאיצייצ(יייי+י*י*י* רענוויּפ לעקנַאי -- .רדח רעטייווצ

 עי יי יוצא יייייייייי++++ םינזח ןופ טקנוּפילעטימ ַא

 .9.66 6 + ענוװָאק ןופ סערַאדנָאב יד--.ןעשנעמ-סַאג--.קנעש רעד

 יי ייי הכוס 'יד--.עקשטעולע--.םינבש וד--.ףיוה ס'וקסנומרושז

 . רעפקעלפ רעד דוד -- .עלעצעק ַא --- .קנַאב-ףָאלש רעטיור רעד

 -- .טכַאנױציגָאטירפ ַא -- .םולהת -- .לעקצַאח --- .רדח רעטירד

 2,6666 6666 662. .+ + .ייייי-י+--++++ רוָאטאּפָא השמ

 ...2 .ייייוייוויוייייייייי++ רעטנוא טועה דניק ַא סָאװ

 לעטיּפאק רעטירד

 .ףלעווצ זיב רהַאי ןיינ ןופ

 20, 2 6 6 4 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 א 6 6 6 6 6. + + ... אטילד םולשורו

 יי יי סייייייייייייי-----י-.... רלעטָאפ ןיימ

 606 6 6 6 6 6 2. + סיזואזגגוווגגיייי:י-../ טכַאניוצ-גָאטיירפ

 . 6066 06 6666 66 66 666 6 6. 6. ++ שיסור טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע

 ןמלק -- .לעגניא רעלופטנַאלַאט ַא -- .ףיוה ס'ןיסיק המלש ןיא

 הלּפמ ןיימ --- .קילואווַאז רעד --- .רפוס רעד הילע --- .ןַאמלוש

 .ייייייי+ ?דמלל בתכמ, -- .קודקד -- .להוש רעשיסור ַא ןוא

5 



 עקטַאט -- .קוד ריאמ-קיזווַא -- .רעצנאמרעטלאב (עשוהי) העישו
 9 = 6 0 8 6 5 6 8 5 6 0 5 8 8 5 6 6 5 8 6 6 ס רעפוופ עקיוש --- .דַאבַאב

 --- .לוש-רעניבַאר יד -- ."יוג ַא רַאפ ןעכַאמ , רימ ליוו רעמָאפ ןיומ
 0 0 6 6 6 * 6 6 6 5 6 * 6 6 6 6 6 6 * 6 6 + 6 5 * 6 6 + + * + .י.+-+ עידעגַארט ַא

 08 0 6 6 6 = 0 6 6 ס 0 6 6 6 6 8 ס 6 6 6 + 6 6 6 ס 5 0 0 6 6 60 5? 6 6 = 0 5 6 4? הפגמ ירד

 -- .תושעמ -- .טפירש עשיסור -- ."עקלעקנַאי , -- .קורד ס'םָאר
 -- .םירבה ענייט ןופ ענוילטע -- '.ףעל'המותח -- .ץיװ ַא
 .......י..*+++*++ בֹוח רעטלהָאצַאביטינ ַא -- .םענורב ַא

 לעטיּפַאק רעטרעפ
 .ןהעצרעפ זיב ףלעווצ ןופ

 ...'ג.י+י.ייייי+-י+יי--*+++ ההּפשמ והוא ןוא רעטומ ןוומ
 ..+* ןעטַאדלָאפ --- .ךעלעזעה --- ."טרָאּפס , --- .ףיוח ס'יקסנימָאב
 אנליו ןיא ןענושַאמ:הענ עטשרע יד--שטייד א---.ןענושַאמ
 206 6 6 6 6 6 6 6 + + + ..יי++ עשטיא עילע 'ר -- .הבישי ַא ןיא

 ווווצ יד --- .רעטנַאלַאס לארשי 'ר -- .רעילַאקָאטנַא רעד --- .םידוגמ
 .ייייי++ רעמלעק רעד -- .רעקסעשמור םייח -- .רעקצולס

 6 6 6 6 6 8 6 6 0 9 0 8 6 6 6 5 8 6 5 6 6 + 8 0 * + 8 + 6 6 5 8 8 6 8 8 + 6 5 הוצמירב

 .י*פ.י*יי-*י*י+---.םעטסיס-רעטילימ עיינ ַא -- ,לירעדורב ןיומ

 לעטיּפאק רעטפניפ

 ."גנוי רקפהח א,

 .. הכאלמילעב ַא רַאפ רימ טכַאמ ןעמ --- .קנעש םעד ןעזָאלרַאפ רימ
 . ןינמ ס'דוסח ןיא -- .זיולק ס'עליימאר ןוא --- .הבאלמ-לעב סווא
 50 2066 6 6 6 6 4 6 6 6 66 66 6 66 6 2 6 + 1,566 666... + ארמג סיוא
 2696. 6. + רעּפלָאװ ןוא ןיקּפיצ -- .כיטַאמַארג ןוא קיטעמפירַא
 ....-+----++ עקטַאּפַאק עניורב ןיומ -- .ןעטסיזַאנמיג עשודיא
 -- .ןעריּפַאּפ ןייק טינ בָאה ךיא -- .טוטיטסניאירערהעל רעד

 ..... 6... 66... ++++*++++-*+--.+-+ ןָאסנעװעל עקשריה
 עטשרע ןוומ -- .שואערבעה -- .ןַאסרעכייר עקשריה --- .ווָאלירק

 2... *.+יייי-י-י+-י-**+ רעסַאפרעפ סלָא גנווהַאפרע

 לעטיּפַאק רעטסקעז

 .טירט עמַאזננַאל טימ

 ....ייייי+*+ ש'יסור --- .ןילָאגרַאמ --- .לוש-סקלָאּפ ןוא רעדיוו

 עשידיא -- .ןעגודייל טיט קירוצ םוק ןוא קָארט ןייק רהָאפ ךיא
 ם'רעטקעלפ םעד דוד -- .ןערידוטש ךיז ןעסייר ךעלגניא
 .........++..++++**++ טכַאנ ַא -- .קָארט --- .םעדויא

 -- .קרַאמ עקרעגוא רעד -- .ףיוה ס'יקסווָאלזָאק --- .תוריד עיינ
 ...+-+--.סענַאדַאב ,ןאמדלָאג ,לעדאג-- קוטאמארג-- םיבנג

 .. ןעגווא עקַאסָאק -- .ןעלָאמ ךיז ןערעל ךיא --- .ס'טָאלבדלָאג וד
 ....-.-.* . ַאדנַאגַאפָארּפ ןוומ -- .טָאג ןעגעג עיצולָאװער ןיימ
 -- .רעליש עניומ --- .לירעטסנעפ ַא ךרוד עמיטש ַא -- .עיפַארגָאעג

 0 9 8 8 + 8 6 + 6 6 + + 9 5 8 5 רעליש ערעדנַא ידדיד .עילימַאפ טטור ֹוד

 .......+-.*+++---*-+- קעמטַאילביביטדָאמש רענליוו רעד ןיא
 טגָאז רָאמקעריד רעד -- .ןעטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ןופ טיוט רעד

 -- .ןוגנירעיורט ַא טסַאפרַאפ ןאבע -- .סעיינ יד ןָא זנוא
 6 = 6 9 6 = 6 = 4 6 6 5 8 6 6 6 6 5 4 ס 6 5 עשעפעד-סגנוטווצ עטשרע יד
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16 
145 
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107 
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19 
175 
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198 

1086 

209 
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201 
241 

219 



 יייוייייייציייייייאי::י*י* ןעטסנידרַאּפ עטעטרַאוװרענוא

 -- .םירוחב יירד -- .ןעלהיפעג ןוא ןערָאדירָאק ןופ רעטנָאלפ ַא

 -- .עיצַאמַאלקַארּפ עשיטסילַאיצָאס ַא --- .טכורפ ענעטַאברַאפ

 יי עא עא *ָל ןַאמ ןעמ לָאז סָאװ , ס'יקסוועשינרעשט

 ---!קסניוועל ---.רערהעל ןיימ ---טוטיטסנוא םוצ ךיז גיטרַאפ ךיא

 ...+י*.טכילקריווראפ טרעוו םיורט ןיימ --- .סנַאמלעמעל וד

 ררָאב רעטיור ַא טומ רעדיינש א -- .םיווקמ טרעוװו שנואוו ןוומ

 לעטיּפַאק רעטעביז

 .טוטיטסניא-רערהעל רענליוו םעד ןיא

 י ןערעיומ יירד ןופ ןעטסלעטימ םעד ןיא --- .רעווקס יקסוועיגרָאעג

 = 6 * 6 ' * 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 * 5 6 + 5 5 * 5 5 ס + געט עטשרע וד

 ס 6 9 8 9 5 0 6 9 6 6 6 6 6 5 6 6 6 ס טנערעלעג זונוא טימ טָאה ןעס ווזַא ווו

 6 6 6 6 6 6 6 6 606 6 6 2 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 יי יי יי **י+ רערהעל יד

 ןוא גנודליבילוש -- ?טוטיטסניא רעד ןענַאטשעג זיא ךיוה יװ

 ם'פויצייציקפיבייייי*-***+++ לוש רעד ךָאנ גנודליב

 * ןעטייקגיסיולפ יילרעייווצ -- .ןעוועג ןיב ךיא רעלוש ַא רַאפ סָאװ

 --- .טרהעקרַאפ ןוא ,ןעגווא ס'רערהעל ןיא ןח ןעניפעג סָאװ רעליש

 ןעליּפש ךיז ןערעל ךיא -- .וָאקַאילָאּפ -- .רעצרַאק ןיא

 *096556 6666 66 6.6 4 26666666 6666. י+-+ טענרַאלק

 .+ לַאנרושז ַא סיורַא ןעביג רימ --- .ייז ןופ עבכילטע -- .רעלוש יד

 ייייייוייייייי*י+ טוטוטסניא ןיא טלהיפעג ךיז בָאה ךיא יו

 יי יי "לַארָאמ , -- .ךעלדיימ ןוא סניליורפ --- .סעינשירַאב

 ---טערטרָאּפ ןיוז לָאמ ךיא---.טברַאטש עדייז ןוומ---."טָאטש ןיא,

 -- ..קושטנַאמרעגנוו רעצרַאוװש רעד, --- .רעזנוצ םוקילא

 יע יי יי .ייייייי--+ ענעגנַאפעגסגורק עשיקרעט

 -- .ןעסלער יד ןעשיווצ .רעצעלּפ-רעמוז --- .ןעטפַאשטנַאקַאב

 י+--ןעגנומוטש -- .רוצַאּפש ַא -- .שינעגעגַאב א --- .אדנאוועל

 ספידיפיייייצזיל*י*י++ ביוליםייח רעטעפ ןיימ --- .רעטַאעט

 ןַאלּפ רעד -- .ןייטַאל -- .טוטיטסניא ןופ ןעיורפעב וצ ךיז ןַאלּפ ַא

 9 0 6 4 6 6 0 0 * 6 0 6 ס 6 6 8 0 6 6 9 פ 8 0 * 8 6 8 9 6 + 5 6 6 6 ךרוד טלַאפ

 לעטיּפַאק רעטכַא

 .שינערהעקרעביא עניטסיינ ַא

 -עג ַא -- ."טינ ןעמ ףרַאד רסיק ןייק ןוא ָאטינ זיא טָאג ןייק,

 8 6 8 0 0 9 6 0 6 6 4 5 8 0 5 8 48 6 8 +* 6 6 5 9 9 6 8 6 6 8 6 8 8 טכַאמ עמיוה

 רעליש ןייט --- .עמורג עלופסינמווהעג א --- .רעצעלּפ-רעמוז וד ףיוא

 יייי+ ןעגנוטייצ עמייהעג -- .סענַאדאב לאוש --- .ןירעּפלַאה

 "ופָא -- .יקסווָאטאנג --- .ריטרַאװק ןייז ןוא ווָאלָאקָאס ַאידָאלָאװ

 -- .ןעגווא ענוומ וצ האופר ַא -- .עיגילער עיינ ַא -- .ןעריצ
 6 0 6 6 8 8 6 8 8 +* 8 5 5 5 6 5 ס שטיווָאניבַאר -יי- .עּפסַאק רעדירב ֹוד

 -- .עקנַאולוהאּפ ףיוא ריטרַאװק ַא --- .ןייטשּפע -- .וועשטורבכָא

 -- .ועטומ סע'שטיוועלעדנוז -- ."קישטלע , --- .רעטייברַא
 ..גיייאפיציירייי+יייי*+ רעקַאנעמ -- .וקסנושַארטס

 ַא -- .ןייז רשוח ןָא טביוה עמַאמ יד -- .ןעטַאמ ן'טימ זגורב

 .יייייייי-ייייייי: ןעלירב ענרעדליג טימ ןַאמרעגנוי

 -ולַאװער א -- .ןעטייהלעצנייא יד טנַאקַאב ןערעוװ זייווכעלפיב

 .* טוטיטסניא ןיא ןוא "טָאטש ןיא, קורדנייַא רעד -- ?עוצ
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 -- .טריטסערַא טרעוו ןעלירב ענרעדליג יד טימ ןַאמורעגנוי רעד
 ..........++**-י+--++ לעטָאה ַא ןופ טדניוושרַאפ עמַאד ַא

 ......+...+..+++ גנוטכירניה וד --- .סעצָארּפ רעסיווג רעד
 6 0 0 8 9 8 6 6 6 0 6 8 6 6 6 0 6 6 90 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 םָארגָאפ רעטשרע רעד

 טאלאמ ןוא ןאיצנעווס ןייק עזייר ַא -- .טוטיטסניא םעד גידנע ךיא
 --- .גורפ --- .עמהומ ןוא רעטעפ ןיימ --- .גרובסרעטעּפ ןייֵק רהָאפ ךיא

 ....+.+.+ רצוא ןא -- .טַאלבדלָאג --- .רעדורב ס'ווָאלָאקָאס
 0 = 0 0 8 0 0 9 0 ס 9 0 0 סט 6 0 6 0 0 0 6 0 0 6 9 ס 6 6 6 * 6 6 אנליוו זָא רַאפ ךיא

 לעטיּפַאק רעטניינ

 ,דנאלסור ןיא רעטניוו רעמצעל ןיימ
 .,.......... ןייטשליצ -- .לַאּפיסנירּפ רעזנוא --- .שזילעוו ןיא
 -- .רעלדנעה-דלַאװ -- .ַאניוװד יד -- .רוטפמ רענעטָארעג ןווק טינ

 6 6 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2. רעליש עניימ -- .םיריבג עשידיא
 --- .לעווענ ןיא ךוזַאב ַא -- .הריד רעזנוא -- .שטיוװעקצַאי ךירנעה

 ר וי א -.....+. סוועידעוודעמ ייווצ --- .ןָאסרעעמ קַאסיא
 רעשזילעוו רעזנוא -- .סקרַאמ לרַאק -- .עילימַאּפ ווָאכָאל יד

 4 606 6 606 6 6 א 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6.6( 666 יג יי "קָאשזורק,
 ........+י+.+--+-+-++ עילימַאּפ ןייז ןוא שטיוװעקצַאי רָאטקָאד
 ...י+יי+-*+ לעקיטרַא רעטקורדעג רעטשרע ןיומ -- .ןעגנומיטש

 לעטיּפַאק רעטנהעצ

 .ןערהַאפקעװַא זומ ךיא
 .....י.**+. טסעג ענעטעבעגיטינ -- .ףירב עטלעטשרַאפ ווווצ
 9 ס 9 6 6 5 8 8 9 6 6 8 5 + 5 5 6 5 + 8 5 רעהרַאפ ַא טא .קסובָא רעטיוווצ ַא

 ןוא ןָאסרעעמ רעטלַא רעד -- .ןעדנווושרַאפ וצ ךיז סילשַאב ךיא
 . . ןַאלּפ רעטייווצ ַא --- .ךרוד טלַאפ ןַאלּפ ןייא -- .ןהיז ענייז

 ן'רעביא ףיש-ףמַאד ַא ףיוא -- .ַאניװד רעד ףיוא עקדָאל ַא ןיא
 . ועליהָאמ ןייק םוק ךיא --- .רעפטנע רעשירַאנ ַא --- .רּפעינד

 ֿפעטיּפאק רעטפלע
 ? אקירעמא ןעגעוו קנאדעג םעד וצ ךיא םוק יו

 .....+-++ ןעמָאנ רעטנַאקַאב ַא -- .הינסכַא רעװעליהָאמ ַא ןיא
 טיורטרַאפ רע -- .לעװענ ןופ ןַאמרעגנוי ַא -- .ךיא טינ ןיב ךיא

 יי א = יי אי יי ,.66..06 66 + דוס ַא רימ
 "גָאּפ ןוא ןערענָאיצולַאװער -- .סעצנַאקירעמַא ןוא סעצניטסעלַאּפ

 .. ?טמַאטשעג ןעמָארנָאּפ יד ןעבָאה ןענַאוװנופ --- .ןעמָאר
 ךוא -- .טייברַא-דרע --- .סענומָאק עשידיא -- .טפַאג רעמויהעג ַא

 ,.6666 66. + .. אקירעמַא ןייק ןערהָאפ וצ ךיז סילשַאב
 דנעווא רעטצעל ןיומ---םויהא ףירב ַא קוש ךוא---.סאַּפ רעשלאפ א

 ןעראוועג טקישעגקעווא טינ זוא סָאװ ףירב א---.וועליהָאמ ןוא
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 .קרעוו ןעויד ןיא רעדליב יד ןעגעוו רעטרעוו רַאּפ ַא

 עניילק א ןעגירק טנעקעג רָאנ ךיא בָאה דנאב ןעטשרע ן'ראפ

 טנַאמרעד םהיא ןיא ןערעוו עכלעוו ,ןענָאזרעּפ יד ןופ רעדליב ?הָאצ

 ענעי ןופ ןעבעל ןיימ ןיא עלָאר א טליּפשעג ןעבָאה עכלעוו ןוא

 יר רעדעווטנע ןוא ,טקורעגּפָא טייוו ןיוש זיא טייצ ענעי .ןערהָאי

 רעדָא ,טריפַארגָאטַאפ טינ לָאמניײק ךיז ןעבָאה ןעשנעמ עטנָאמרעד

 סעיפארגָאטַאפ .ָאטינ גנ87 ןיוש ןענייז סעיפארגָאטָאפ ערעייז

 ן'ראפ ןוא ,ןעגירק וצ רעטכייל ןעוועג זיא דנאב ןעטייווצ ן'ראפ

 זיא רעדנעב ייווצ עזיד ראפ וליפא רעבָא .רעטכייל ךָאנ ןעטירד

 ןוא ;רעדליב עטשניוועגנ עלא ןעמוקַאב וצ ןעוועג ךילגעמנוא ךיוא

 -עגנָא רעמיא טינ רימ ןענייז ,ןעגָארקעג אי בָאה ךיא סָאװ יד

 .ןעטייקגירעווש ןהֶא ןעמוק

 ןעטייווצ ןיא טנַאמרעד ןענייז עכלעוו ,ןענָאזרעּפ יד ןופ עלעיפ

 ןעלַאפ עגינייא ןיא ןוא ,טיױט גנאל ןיוש ןענייז ,דנאב ןעטירד ןוא

 .דניירפ רעדָא םיבורק ערעייז ןעניפעג וצ ןעוועג רעווש רַאגָאז זיא

 סנעטסידיגנָאל ןוא ףַארגעלעט ,טסָאּפ ךרוד ןעטייברא טזומעג טָאה'מ

 ןעמ רעדייא ,עזייר עלעיצעּפס ַא ןעכַאמ ראנָאז רעדָא ,ןָאפעלעט

 שינביולרע ןַא רָאנ רעדָא ,ףארנָאטָאפ ןעטְלַא ןא ןענָארקעג טָאה

 .עיּפָאק א םהיא ןופ ןעכַאמ וצ

 ,רעדליב עטשניוועג יד ןעניפענ וצ ןעגנומענרעטנוא עזיד ןיא

 ןעסָאנעג ןוא דניירפ עלעיפ ןופ גנוקריווטימ יד טַאהענ ךיא בָאה

 -טּפיױה ,אּפארייא ןיא ןוא אקירעמא ןיא טדעטש ענעדישראפ ןיא

 -צרעה ןיימ ןעקירדסיוא ָאד ךיא לי עלַא ייז .אנליוו ןיא ךילכעז

 .קנאד ןעכיל

 רהעפעגנוא ןערָאװעג ןעמונענ ןענייז רעדליב יד ןופ עטסיימ

 ואוו ,ןעלעטש יד ךיז ןעהיצאב סע רעכלעוו ףיוא ,טייצ רעד םורא

 ןעלאפ ענינייא ןיא .טנָאמרעד ןערעוו ןענָאזרעּפ עדנעפערטאב יד

 ,ןעמוקאב וצ ןעוועג ךילנעמנוא סעיפארגָאטָאפ עכלעזַא זיא רעבָא



 -עטעּפש א ןופ רעדליב טימ ןענענונַאב טזומעג ךיז בָאה ךיא ןוא

 .טייצ רער

 אנליוו ןיא ןערָאװעג ןעמונעג ןענייז רעדליב יד ןופ עכילטע

 ןופ רעמוז םעד ןיא ,קרעו ןעזיד רַאפ לעיצעּפס ,עזערבדָאּפ ןוא

 זיא'ס עכלעו טימ ,סעדייבעג ןופ רעדליב ןענייז סָאד ,60

 -ךנענוי עהירפ ןוא טייהדניק ןיימ ןופ עטכישעג יד ןעדנובראפ

 ,ןעדליש יד) טרעדנעעג גינעוו ןענייז סעדייבעג עגיזָאד יד .ןערהָאי
 .(עגיטנייה ןענייז ,ליּפשייב םוצ

 .ק .א

 :דנַאב ןעטשרע ןיא רעדליב !
 ךלובדטנָארפ --- --= == יה יד זה == (1996 ןיא) רעסַאפרַאפ ןופ טערטרַאפ

 שזדויּפ ווב
 ןיומ ןופ טעװעדָאהעג ךיז בָאה ךיא ואוו ,עזערבדָאּפ ןוא זווה יד

 }יי א א ראק יא א א ר ןעטסקעז םעד זיב רהָאי ןעטירד
 גע יא ר עא א א ר א (ןעסיורד ןופ) ףיוה ס'יקסנומרושז תבש
 68 = == היד ךיז יה == (גינעוניא ןופ) ףיוה ס'וקסנומרישז חבש

 טא ר טא א ראטע א א עא עא יבוא עא ראטה אה רעטָאפ ןיימ

 14 = = = יי היה ייד ייד היישה יז ידיו ייד .היקיז .ןיישד = טיש רעטומ ןיימ

 וט א א א א א א א א ראט א ר גוופ עמהומ ןיימ

 וע יי א טא טא כא ראג ראא ר רעוא עא רע ראו א לבימ רעטעפ ןיימ

 960/ == = זיח חשח היה החח יחח  דדח יח טוטיטסנוא-רערהעל רענליוו רעד

 971 (רַאניטעס-םיחלג ןופ טנַאװ ַא ןוא) טוטיטסניא-רערהעל רענליוו רעד
 2 א א א א א א ראה ר א עא רוא א גרעבנייטש עשוהו
 טי טא א א א טא טאא נא א או טו א ראה וָאקילעיב ירָאגירג
 וע יי ר א ר א א א ר א א ר ר א א ןיוועל ירָאגורג

 480 = = == יה == = = זי זיי שיש טשח זיי = קַאילָאּפ ווָאקַאי
 עו 2 א א ראט א א עא א א עא עא א בייל םייח רעטעפ ןיימ
 עי א א א א א ראג א א א א א א א ןיוטשליצ םיסָא
 וק} יא א ראג ירא עא א א א א נא נא נא ןיקלעב לארשו



 םייה רעטלַא רעד ןיא





 .לעטיּפַאק רעטשרע

 .אנליוו ןעבעל עלעטדעטש א ,עזערבדָאּפ
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 ייז זא ךיא סייוו ןענַאװ ןופ -- .ןעגנורעניארע עטשרע יד
 ? גיטכיר ןענייז

 ַא ,עזעובדָאּפ ןייק ךימ ןעמענ ןעגנורעניארע עטשרע עניימ

 -רָאד .אנליוו ןופ טסרָאיװ ניצנַאװצ-ןוא-טכַא עלעטדעטש ןיילק

 ןיא ,ומתב רשע העבש ,תבש ,ןערָאװעג ןערָאבעג ךיא ןיב ןעט

 .1860 רהָאי םעד

 .ךיז קנערענ ךיא יװ ננַאל ױזַא לעטדעטש יד סנעדעג ךיא

 טכַא רעדָא ןעביז טימ רהָאי ףניפ ןעװעג טלַא ןיב ךיא ןעוו

 ,אנליוו ןייק ןערהָאּפעגנסיױרא ןעטרָאד ןופ רימ ןענייז ,םישדח

 88 טימ זיב ןהעזענ טינ ןיוש עזערבדָאּפ ךיא בָאה רהעמ ןוא

 רהיא ךיא בָאה ןַאד .,1922 ןיב ,טסייה סָאד ,רעטעּפש רהָאי

 .טכוזאב רעדיוו

 ױזַא ןהעזענ רהיא ךיא בָאה רהֶאי ניצפופ-ןוא-טכַא עצנַאג יד

 ןעװו .ןעטלַאטשעג עכילשנעמ ערהיא טימ ,ןעגיוא יד רַאפ יו

 ןַא ןעפרַאונָא טנעקעג ךיא טלָאװ ,ןענעכייצ טנעקעג טלָאװ ךיא

 ךיא עכלעוו ,ננוניואו עטשרע יד .רהיא ןופ דליב םענײמעגלַא

 ןעטייווצ ןיימ ןופ טכארבראפ בָאה ךיא אוו ,הריד ַא ,טוג קנערעג

 טימ ןעלָאמפױא טנעקעג ךיא טלָאװ ,ןעטסקעז ןיימ זיב רהֶאי

 .טייהלעצנייא רעדעי

 : ןענערפ לָאמַא ךיז ךיא געלפ רחָאי 98 יד ןופ ףיולראפ ןיא

 ךיז טָאה רשפא ?גיטכיר קנעדענ ךיא זַא ,ךיא סייוו ןענאו ןופ

 ערעדנַא טימ טרעטנַָאלּפעגנעמַאװצ ןורכז ןיימ ןיא בוטש יד

 רעבָא ? טרעהעג בָאה ךיא סָאװ תושעמ טימ רעדָא ןעגנורעניארע
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 זיא בוטש יד .טניטעטשאב ץלַא טָאה 1993 ןיא ךוזאב ןיימ

 ןיא רימ טָאה רעמָאט ןוא ,רָאה ַא ףיוא ןערָאװעג טרעדנעעג טינ

 ןא ןיא טרהיפענ טָאה סָאװ ,ריט ענעגָאלשרַאפ ַא טלעפענ רהיא

 זיא ריט עניזָאד יד זַא ,טנייצעגסיורא ךיז טָאה ,ננוניואוו רעדנַא

 עליפ ןוא סָאד .ךלאק טימ טרימשרַאפ זיא יז רָאנ ,ָאד ךיוא

 ךיא סָאװ סָאד ןַא ,ןעזיוואב רימ ןעבָאה ןעטייהלעצנייא ערעדנַא
 ,רליב רעיירט ַא זיא ןערהָאי עטסנניא יד ןופ קנעדעג

2 

 ןיימ --- .יקסנַאװַאכ -- .תוילת -- .קסַאילב רעטשרע רעד
 .דניק-רעטסעווש ַא ןוא עמהומ ענהעש 8 -- .עדייז

 .עקשטנעב -- .בייל-םייח רעטעפ רעד --

 ַא זיא ןורכז ןיימ ןיא ןיפענ ךיא סָאװ עטשרע סָאד רָאנ

 .רָאה יד סױרַא רהיא ןופ ןעכירק סע .עּפַאנַאק עטלַא ענעסירוצ

 זיא ענעצס יד .ןעלאפענכרוד ןיב ךיא ןוא ְךָאֿל ַא ָאד זיא סע
 קנַאדעג ןיימ ןעוו ,טייצ יד קנעדעג ךיא ; ןַאמוט ַא ןיא ןעקנוזרַאפ

 .טרָאפ רעבָא רהיא קנעדעג ךיא .רערעלק ןהעז ענעצס יד טנעלפ

 ךיא .טסננַא עשרעדניק יד ,ננומיטש יד ךיז רעניארע ךיא

 רימ זיא סע זַא ,רָאנ קנעדעג ךיא ;ןייו ךיא יו טינ קנעדענ

 .ןעצרַאה ן'פיוא רעווש

 טנערפעג םעד ןענעוו ךיא בָאה ,ןערהָאי ערעטעּפש ןיא ,לָאמַא

 ,ןענָאמרעד טנעקעג טינ ךיז יז טָאה לַאפ ןיימ .ןעמַאמ ןיימ

 ןעדיא םעד ןעפורעגנָא טָאה יז .ָאי עּפַאנַאק ענעסירוצ יד רעבָא

 ;לעדנעה השמס :טניואווענ טסלָאמאד ןעבָאה רימ ןעמעוו ייב

 ןיימ טיול .ןהעזסיוא ןייז ךיוא ךיא קנעדענ ןעטָאש ַא יװ ןוא

 ,רהֶאי ןעבלַאהרעדנא ןעוועג טלַא ןַאד ךיא ןיב ןובשח ס'רעטומ

 ױזַא ןעקנעדענ ךיז לָאז ןעמ זַא ייווצ יו רהעמ טינ סלַאפנעדעי

 סע ביוא רָאנ ךיז טדנעװו סע .טייהנעטלעז ןייק טינ זיא גנוי

 ךילנהעוועגרעסיוא ןַא טכַאמענ טָאה סָאו סעּפע ןעפָארטעג טָאה

 .קורדנייא ןעקראטש

 ןעוװעג ןיב ךיא ,טסייה סָאד ,"ןודיס} א ןעוועג ןיב ךיא
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 ,ענָאלדאּפ רעד רעביא ןעכירקמורַא געלפ ןוא סיפ יד ףיוא ךַאוש

 טדערעג רעבָא ךיא בָאה ןעדער .,ךיז גידנעראש ןוא נידנעציז

 ,הירפ רהעז ךיא בָאה ןעדער וצ ןעביוהעגנָא ןוא ,"רעסיורג ַא יו,

 ןייפ ןיא .ןעלהעצרעד ךָאנרעד ןערעטלע עניימ ןענעלפ ץלַא סָאד

 ןייק טינ -- דליב ַא רָאנ ןעבילברַאפ זיא ןורכז םענענייא

 .ךיז רַאש ךיא יוװ --- רע'טלוב

 -בכילטייד טימ קנערעג ךיא סָאװ סענעצס ייווצ עטסקענ יד

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז (עּפַאנַאק רעד טימ ענעצס רעד ךָאנ) טייק

 .יירד רהֶאי א ןעוועג טְלַא ןיב ךיא ןעוו

 ךָאנ ןעבָאה רימ ,אנליוו ןיא טריסַאּפ טָאה ייז ןופ ענייא

 -עג רימ טימ ןיא עמַאמ ןיימ רעבָא ,עזערבדָאּפ ןיא טניואוועגנ

 זיא ןיילַא יז ,רעטָאפ רהיא וצ טסאגױצ אנליוו ןיא ןערהָאפ

 ַא טאהעג ןעטרָאד טָאה יז ןוא ,אנליוו ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג

 ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ,רעדיו ,רעטָאפ ןיימ .החּפשמ עסיורנ

 רעדנַא ןַא ןיא רעבָא ,אנליוו ןעבעל לעטדעטש  ַא ,ןישטנעמעינ ןיא

 .עזערבדָאּפ יו טייז

 ןעמ .תוילת עכילטע ןוא טיורק ןופ דלעפ ַא קנעדענ ךיא

 .(ןערענָאיצולַאװער) "?סעקינשזעטַאימ , ,םיצירּפ עשיליוּפ טגנעה
 ךילטייד קנעדעג ךיא .ןעלטיק ןיא ןערוגיפ עסייוו קנעדעג ךיא

 ןעלּפַאצ ןופ יו קנעדעג ךיא .ןעטפול רעד ןיא ךיז ןעלּפַאצ ייז יו

 ,סופ ןופ לעוויטש ַא ּפָארַא תונברק יד ןופ םענייא ייב טלַאפ ךיז

 ןעזיוה-רעמוז עסייו טימ ןעטַאדלָאס עדנערישרַאמ קנעדענ ךיא

 טליפש ןעמ ןוא ,ןערישרַאמ ייז .לעוויטש יד ןיא ןָאטעגניירא

 קנעדעג ךיא .ןעגנעה ן'כָאנ רָאפ טמוק סָאד .ןעטיימורט ףיוא

 "!ענייפ ,ענייפ , : טיירש יז יוװ ,לוק ס'עמַאמ ןיימ

 רהיא ןופ ןערָאװעגנ טרעדנוזענּפָא יז זיא קסיצס םעד ןיא

 ,עגייפ רעטסעווש

 סעּפע אנליוו ןופ רימ טנעלפ ענייפ עמומ יד יװ קנעדעג ךיא
 ןעפיול רהיא ןענעוװו דייר יד קנעדעג ךיא .ךָאו עדעי ןעקישוצ

 תונתמ יד (אנליוו ןיא) אינסכא רעזערבדָאּפ רעד ףיוא ךָאוו עלַא

 .םיחרוא רעזערבדָאּפ ךרוד ןעקיש וצ
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 אנליוו ןיא "סעקינשזעטַאימ , עשיליוֿפ יד ןופ גנוטכירניה יד
 ןַאד טָאה ןעטרָאד ,1865 רהֶאי ןופ רעמוז םעד ןיא ןעוועג זיא

 ךיא ןיב ,ָאזלַא .ווָאױװַארומ ןַאריט רעטמהיראב רעד טגיטלעוועג

 תונתמ ס'עמומ ןיימ ןופ רעבָא ;רהֶאי יירד ןעוועג טְלַא ןאד

 סָאד .ייז ןעכָאק םוצ עלעדנעפ א ןוא ךעלּפיירג ךיא קנעדענ

 רעזיד ןענעוו רעבָא .טייצ רענידרעהירפ א וצ ךייש אמתסמ זיא

 .ןעדייר טינ טייחרעכיז טימ ןיוש ךיא ןעק גנורעניארע

 םעד ןופ ןעבילברַאפ ןזיא רימ ייב סָאװ ,ענעצס עטייווצ יד

 יד .רעטניו זיא סע .עזערבדָאּפ ןיא ןיא 1805 רהִאי

 ן'םיוא העטש ךיא .ןעקָארשוצ ןוא טרעדורעגפיוא זיא לעטדעטש

 ןיא רעטסנעפ רעזנוא .,יינש ן'םיוא קוק ךיא ןוא רעטסנעפ

 ןעטיינשראפ םעד טציא העז ךיא ןוא ,קרַאמ ן'פיוא ןעמוקעגסיורא

 ,ץַאלּפ-קרַאמ

 ייז .ןעפָאלטנַא ןענייז ןעדיא ערעדנַא ןוא עטַאט ןיימ

 "רעטסטלע , ןַא ןעמוקעג זיא סע .ואוו-ץענרע ךיז ןעטלַאהאב

 ."יקסנַאװָאכ , ןעמָאנ םעד טּפָא רעה ךיא .,ןעטאדלַאס ןעמענ

 ַא ןעוועג זיא יקסנאווָאכ ,ןעמָאנ רעכילקערש ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןעדיא ןעּפַאכ ןעמוקעג זיא ןיילַא רע יצ  ,קינוװָאנישט רעכיוה

 טינ ךיא בָאה סָאד -- חילש ַא רענייז יצ ,רעטילימ םוצ

 -ָאב ןעמָאנ רעד זַא ןענַאטשרַאפ רָאנ בָאה ךיא .ןענַאטשרַאפ

 ןיילַא ן'יקסנַאװָאכ .ןעדעי ףיוא קערש ַא ףיורא טגנערב יקסנַאװ

 ןעלעטשרָאפ םהיא ךיז געלפ ךיא .ןהעזענ טינ לָאמנייק ךיא בָאה

 ַא טימ ,ןעקַאב עטיור טיס ,טסירק םענהעש ןוא ןעגנוי ַא סלַא

 רעדָא רַאדנַאשז םענהעש ַא ןהעזעג ךיא בָאה רשפא  ,דרעווש

 .יקסנַאװָאכ סלַא ןעבילברַאפ רימ ייב זיא סָאד ןוא ?קינדַאירוא,

 -עננעמאזוצ ןעוועג ריס ייב זיא טייקנהעש ס'יקסנַאווָאכ

 עשידיא ןענעוו ,טייקכילקערש ןענעוו ףירנאב ןיימ טיס טשימ

 .תורצ

 םענעי ןופ קנעדעג ךיא עכלעוו סענעצס יד ןופ רענייא ןיא

 .דצ ס'רעטָאפ ןיימ ןופ ערייז ןיימ רוניפ-טּפיוה יד זיא ,רהָאי

 .ןהעזענ םהיא בָאה ךיא סָאװ לָאמ עניצנייא סָאד ןעווענ זיא סָאד

 ןַאד ןוא ,עזערבדָאּפ ןיא בר ַא ןעוועג רעהירפ זיא עדייז ןיימ
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 ןופ טייו טינ לעטדעטש א ,זריוו ןופ דינמ רעד ןעוועג רע זיא
 טפָא רע ןיא ,זדיו ןיא דיגמ גידנעייז .(קסניווד) גרובַאניד
 .תושרד ןעטלַאה ךאלטדעטש ערעדנַא רעביא ןערהָאפענמורא

 אמתסמ ןוא ,ךוזאב ַא ףיוא עזערבדרָאּפ ןיא ןעמוקעג רע זיא טציא

 -ענ ןעבָאה עזערבדָאּפ ןיא .ךיוא ?טגָאזענ, ןעטרָאד רע טָאה

 --- ןהוז רערעגניא ַא ןוא רעטָאפ ןיימ --- ןהיז ייווצ ענייז טניואוו

 ךיוא ,םָארק ַא ןעטלאהעג טָאה רעכלעוו ,"עווייפ רעטעפ , ןיימ

 ןֵא ,סינעמילּפ ַא ןוא רעטסעווש ַא ענייז טניואוועג ןעטרָאד טָאה

 .בר רעזערבדָאּפ םעד ןופ םעדייא

 ן'טימ טכאמעג טָאה ןעמ סָאװ דַארַאּפ םעד קנעדעג ךיא

 םעניימעגלא ןייַז .רָאלק טינ טציא ךיא העז קיִלבנָא ןייז .ןעדייז

 ,רעכילגנַאל ַא טימ רעקיד ןייק טינ :ָאי -- רעבָא ןהעזסיוא

 א ןענַארטעג טָאה רע זַא ,ךיוא קנעדעג ךיא .דרָאב רעכיליורנ

 .לעטיה ענעשולּפ

 טיילנאב םהיא ןעבָאה ,זנוא וצ ןעמוקענניירא זיא רע ןעוו

 בָאה רענייטש ןעשרעדניק ןיימ ףיוא ןוא ,טייל-טדָאטש עכילטע

 ּפֶא םהיא ןעבינ ןוא םהיא םורַא "ןעדַאּפ , ייז זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא

 טליּפשעג טָאה רעטָאפ ןיימ סָאװ עלָאר יד קנעדעג ךיא .דובכ

 ,טסַאג ןעסיורג םעד ןופ ןהוז רעד סלא ייברעד

 ,טציז רע יו העז ךיא רוניפ ס'עדייז ןיימ טציא העז ךיא

 -- רעטערב ןופ טיובעג ןעוועג זיא סָאװ טנַאװ ַא ייב ,ןָא-ןעביוא

 ַא ןופ גנוניואוו רעד ןוא רעמיצ רעזנוא ןעשיווצ ?ענערעּפעס, ַא
 פאה עדייז רעד .(* האל ?חר ןעמָאנ ן'טימ ,עקרעקעבדלענייב
 -- "רענהעצ , א ןעבעגעג רימ ןוא סיוש ן'פיוא ךיז וצ ןעמונעג רימ

 יד ןופ רעצימיא .עבטמ ענעקיּפָאק-ףניפ ענרעּפוק ,עסיורג ַא

 : טגָאזענג םהיא וצ טָאה עדנעזעוונא

 "! טרעוו טינ רָאנ סָאד זיא רע,

 : טרעפטנעעג םעד ףיוא טָאה רע ןוא

 "!ןייז טרעו רע טעוו ,טרעוו םינ ךָאנ זיא רע ביוא,

 ץלָאטש רעד ןעוועג זיא -- ?עלעקנַאי 'ר, -- ןעמָאנ ןייז

 .ריט ענעגָאלשרַאפ יד ןעוועג סָאד ויא ןעטראד (*
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 רעזערבדָאּפ םתס ןוא םיבורק עטסטייוו יד .החּפשמ רעזנוא ןופ

 ךיא ןוא ;טכרופרהע ןופ ןָאט ַא טימ ןעדערסיוא סָאד ןענעלפ

 ןיא סע  .ןָאט ןעניזָאד םעד ןופ גנוטיידאב יד טלהיפעג בָאה

 וצ ןעמ טגעלפ רעטָאפ ןייפ ,ןערעיוא עניימ ןיא קיזומ ןעוועג

 ךינ ױזַא ןוא ,"ברה ןב, סְלַא ךילריטַאנ ןעפורפיוא הרות רעד

 ךיז ךיא בָאה ,טסייה סָאד סָאװ ןהעטשרַאפ טנעקעג בָאה ךיא יו

 טינ ןיילַא סָאד ךיא בָאה רעמָאט ןוא ,ןסחי ַא רַאפ ןעטלאהעג

 ריס טנעלפ ןעמ .ןעפלָאהענוצ ערעדנַא רימ ןעבָאה ,טלהיפעג

 ףראד רעבירעד זַא ,"לעקינייא ןַא ס'בר ַא, ןיב ךיא זַא ןענָאמרעד

 רעבָא .טַאטש טימ ןערהיפפיוא ךיז ןוא הדמתה טימ ןענרעל ךיא

 יירד ןעוװעג ןיב ךיא ןעוו ,טייצ רעד וצ טינ ןיוש טרעהעג סָאד

 ,טלַא רהָאי

 ,טינ ףירנאב ןייק ךיא בָאה רעטקַארַאכ ס'עדייז ןיימ ןעגעוו

 זַא ,רעבָא ךיא העטשרַאפ ,םהיא ןענעוו סייוו ךיא סאוו ץלַא ןופ

 ןופ םינבר בור סָאד יו רעסעב שדוק ןושל טנעקעג טָאה רע

 ."הצילמ , טימ טריסערעטניא ךיז טָאה רע זַא ןוא ,טייצ רענעי

 .טינ ךיא סייוו ,ןענָאז טנעלפ רע תושרד טרָאס ַא רַאפ סָאװ

 טַאהעג ביל טָאה רע זַא ,קורדנייא ןַא ןעמוקאב רעבָא בָאה ךיא

 זַא ןוא ,קוסּפ םענהעש ַא ףיוא טשּפ םעיינ םענהעש ַא ןוא ך"נת

 .תודיגמ ןייז וצ ברַאפ ןעבענוצ טנעלפ סָאד

 רעניד ַא ,רובח רעטקורדעג ַא ןעבילבענרעביא זיא םהיא ןופ

 ַא -- ?ן'פח ירבד , ןעמָאנ ן'טימ ,תלהק ףיוא שוריּפ א -- ?'רפס

 ןעבילבענ םהיא ןופ ןענייז ךיוא .החּפשמ רעזנוא ןיא םוטנילייה

 ,רעטעּפש .טקורדענ ןעוועג טינ לָאמנייק ןענייז סָאװ ,ןעטפירש

 -ונַאמ ענייז ןענעלפ ,אנליוו ןיא טניואוועג ןיוש ןעבָאה ריס ןעוו

 ןיא ןעוװעג ןענייז ייז .רעמְלַא ן'פיוא זנוא ייב ןעגיל ןעטּפירקס

 ,ריּפַאּפ עיולב ןופ ענינייא ,ךאלעכיב ענעדנובעג ןופ עמרָאפ רעד

 ןעו ,רעטעּפש .עסייוו ןופ ענינייא ;דעלעטסעק ןיא טעריוועג

 -עג ןעטרָאד זַא ןהעזענ ךיא בָאה ,ןעזעל טנעקעג ייז בָאה ךיא

 -עּפש ךָאנ ןוא ,רעטרעוו עשיאערבעה עטרעדנוזענּפָא ךיז ןעניפ

 ַא סעּפע טָאה סע זא רעטָאפ ןיימ ןופ טרעהעג ךיא בָאה רעט

 .(ןעמינָאניס) "םיפדרנה תומש , וצ תוכייש

 -ערעטניא ךיז טָאה עדייז רעד זַא ,רימ טזייוואב ץלַא סָאד
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 "רַאפ ןַאד ךיז ןעבָאה סע עכלעוו טימ ,ןעכַאז עכלעזַא טימ טריס

 .םידינמ ןוא םינבר עגיטייצרַאפ טינ ןוא םיליכשמ ןעמונ

 -אב זנוא טָאה עדייז ןיימ יו םעד ךָאנ רהָאי ַא רהעפעגנוא

 ,רעטסעווש ַא ס'רעטָאפ ןיימ טסַאגוצ ןעמוקעג זנוא וצ זיא ,טכוז

 זַא ,קנעדעג ךיא ןוא ,ענהעש ַא ןעװעג זיא יז .עדלעז עמומ יד

 :ץלָאטש טימ טצַאשעגּפָא סָאד טָאה ףירגאב רעשרעדניק ןיימ

 ןיימ ןֵא ,טסואוועג ךיא בָאה ךיױא !ןעמומ ענהעש ַא בָאה ךיא

 .ענהעש א ראפ ןעמ טלאה ןעמַאמ

 .על'הפוע ןַא ,עלענניא ַא טימ ןעמוקעג ןיא עדלעז עמומ יד

 ,ףלעווצ רהֶאי ַא ןופ עלעדיימ ַא ןעמוקעג זיא ןעמַאזוצ רהיא טימ

 .ןעגָארטעגמורא דניק םעד טָאה עכלעוו ,דניק-רעטסעווש א עניימ

 ןיימ ןיא העז ךיא סָאװ יד ןופ ענייא זיא ענעצס עדנעגלָאפ יד

 .ענידעבעל ַא יװ ןורכז

 ,ןעטרָאג רעניילק ַא ךיז טניפענ בוטש רעזנוא ןעבעל טנעהָאנ

 ַא סיורא טסייר עניזוק ןיימ .זיוה רעטייווצ ַא וצ טרעהעג סָאװ

 ןעליּפש וצ ףיוא עלעגניא םעד סָאד טינ ןוא ,םולב-ןָאמ עטיור

 ,רהיא ףיוא ךיז טרעזייב ןעטרָאנ םעד ןופ עטסָאבעלַאב יד .,ךיז

 ; טרעפטנע יז ןוא

 ."ןעמונעג טינ ךיא בָאה רהעמ ! עלענָאמ ןייא;

 "עג רימ ףיוא טָאה "?עלענָאמ , טרָאװ סָאד יו קנעדעגנ ךיא

 זיא ןָאמ ןופ םולב רעד ןופ ןעמָאנ ַא סלַא .קורדנייא ןַא טכַאמ

 טגעלפ טרָאװ רעד .סעיינ ַא ןעוועג רימ רַאפ קורדסיוא רעד

 .לעטדעטש רעזנוא ןיא טינ רעבָא ,אנליוו ןיא ןעדעוװ טכיורבעג

 .עקרענליוו ַא ןעוועג זיא לעדיימ יד

 עניימ ןעגעוו טייקגיניילס רעדנַא ןַא ןַא רימ טנָאמרעד סָאד

 ןעבָאה ריס ואוו זױה רעד ןיא :ןעקירדנייא-ךארּפש עטשרע

 יירד ןיא ןעבָאה ,(לעזייה ענרעצליה ענשזַאטע-ןייא ןַא) טניואוועג

 גידנענעכערניירא ,ןעילימַאפ ריפ ןענופעג ךיז תוריד ערעדנוזאב

 ןוא ןעשנעמ ענעסקַאװרע טכַא ןעטלַאהטנע ןעבָאה ייז .ערעזנוא

 רָאנ טָאה ייז ןעשיוצ .,ערענעלק ןוא ערעסערג ,רעדניק עכילטע

 ןופ רעטומ יד -- ענייר עטיא ןעמָאנ ן'טימ יורפ א ,ןָאזרעּפ ןייא

 םעד ."שיר; ןטימ טדערענ -- תוחּפשמ ריפ יד ןופ רענייא
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 ןופ עכַארּפשסיױא יד ןוא עכַארּפשסיױא רהיא ןעשיווצ דיישרעטנוא

 רהיא רעה ךיא .טלהיפענ קרַאטש ךיא בָאה ענירעביא עלַא

 .ןעוועג סָאד טלָאװ טציא יו ױזַא "ןע'שיר  ערהיא טימ עמיטש
 ריס .גנערטש ןעװענ ענייר עטיא זיא ,רעדניק ,זנוא וצ

 ןע"ר, עפראש ערהיא ןוא .ןעבָאה ארוס רהיא רַאפ ןעגעלפ

 .ףירגאב ןיימ ןיא "טייקכילקערש, ןעבעגוצ רהיא ןענעלפ

 ןיימ ,"בייל םייח רעטעפ, םעד :טסַאנ ַא ךָאנ קנעדעג ךיא

 -עג ךיא .םינּפ ןעסייוו ַא טימ רוחב ַא -- רעדורב ַא ס'עמַאמ
 ייוצ סיוא ריס טלעטש רע ,רימ טימ ךיז טליּפש רע יוװ קנעד

 ןָא גנערטש ךיא .ןעמענרעדנַאנַאפ ייז רימ טסייה ןוא רעגניפ

 א רַאפ םהיא טלַאה ךיא .טינ ןעק ןוא ןָאט וצ סָאד תוחכ עלַא
 ןעוו ,םהיא ןופ קנעדעג ךיא סָאװ ץלַא זיא סָאד רובנ ןעסיורג

 .ןערהָאי ענעי ןעניז ןיא בָאה ךיא

 עטשרע עניימ ןופ קנעדעג ךיא סָאװ ןַאמ ןעגנוי ַא ךָאנ

 עלופ טימ ,םינּפ םענהעש ַא טימ רוחב ַא זיא ןערהָאי-רעדניק
 ן'טימ דניק-רעטסעווש ַא ס'רעטָאפ ןיימ ןעוועג זיא סָאד .ןעּפיל

 ךיא ןוא ,לעטדעטש ןיא טנערעלעג טָאה רע .עקשטנעב ןעמָאנ

 לעטש ךיא .ןעסע םייב בוטש ןיא זנוא ייב טציז רע יו קנעדעג

 יד ,ענימ רעטמעשראפ רעטסנרע ןַא טימ רַאפ רעמיא םהיא ךיז

 ."נָאט , ןייז טסע רוחב-הבישי ַא רעכלעוו טימ ענימ

 רהעז ןופ דליב ַא יװ ןורכז ןיימ ןיא טהעטש טלאטשעג ןייז

 .ןַאמוט טימ טלעקיווענמורא ,ןעברַאפ ענעטכיולאב-קראטש ,עלעה

 ,ןעוועג טינ עזערבדָאּפ ןיא ןיוש זיא עקשטנעב ןעוו ,ךָאנרעד
 ,טעקשושעג ךיז טָאה ןעמ ,רעדורעג ַא ןערָאװעג םהיא ןעגעוו זיא

 ,אנליוו ןיא גידנעייז ןיוש ,רעטעּפש .הרצ ַא ןעוועג סעּפע זיא סע

 -"עג ךיז טָאה עקשטנעב זַא ןענַאטשרַאפ זייווכאלסיב ךיא בָאה

 ,תוללק טימ ןעדער םהיא ןעגעו טגעלפ רעטָאפ ןיימ .ט'דמש
 ן'עקשטנעב ןענעלפ רצ ס'רעטָאפ ןיימ ןופ סעמומ עניימ ןוא
 "ענ טפָא בָאה ךיא .ןעצכערק טימ ןוא ןעצפיז טימ ןענָאמרעד

 ךיוא קנעדעג ךיא ןוא ,"לָאּפָאניטנַאטסנַאק , טרָאװ סָאד טרעה

 םעניימ וצ ןעמוקעגנָא םהיא ןופ זיא ּפָאװ ףירב 8 ןענעוו סעַּפע
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 טנעקעג טוג טָאה עקשטנעב) שיאערבעה ףיוא ,רעטעפ-רעטלע ןַא
 .(* טרעהעג טינ םהיא ןופ ןעמ טָאה רהעמ .,(שדוק ןושל

. 

 ןוא עטַאט ןייט -- .ךעלעדיימ ןוא ךעלעגניא --- .םינכש יד
 -- .ןעּפמָאל ןיסָארעק עטשרע יד -- .עמַאמ ןיימ

 .םזיאָאגע -- .םידמלמ ייווצ עטשרע עניימ

 זיא ןעמ ןעוו .,רעמיצ ןייא ןופ ןענאטשאב זיא הריד רעזנוא

 רעקניל רעד ןופ ןעמוקעגסיוא יז זיא ,"זיוה-ריפ , רעד ןיא ןיירא

 ,טחוש רעד טניואוועג טָאה טנַאה רעטכער רעד ןופ .טנַאה

 סָאד זיא בייוו ןייז) רעלדנעה-דרעפ םעד רעדנעס טימ ןעמַאזוצ

 ןיא גנַאגניירא םעד ןעגעקטנַא טקנוּפ .(ענייר עטיא ןעוועג
 ,רעמיצ רעניילק ַא -- הריד עטירד ַא ןעוועג זיא "זיוה-ריפ ,

 החּפשמ רעזיד ןופ .החּפשמ ַא ךָאנ טניואוועג טָאה סע ואוו

 לעסיב ַא ,לעדיימ עקיד ,עכיוה ַא : ןָאזרעּפ ןייא רָאנ ךיא קנעדעג

 ךיז טנעלפ יז ןעוו ,תבש .ןעניוא עסיורג טימ ,עטלעּפוטשעג ַא

 -ראפ עניצנייא יד ,"ענילָאנירק , ַא ןעגָארט יז טנעלפ ,ןעצוּפסיױא

 ןיא טינ ןהעזענ זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ ענילָאנירק עניטייצ

 רעבלעז רעד טינ זיא סָאד .יורפ רעגידעבעל ַא ףיוא רָאנ ,יעזומ ַא

 ןענָארטעג טייצ עסיוועג ַא ןעבָאה ןעמַאד סָאװ ,ןילָאנירק טרָאס

 -רַאפ ןיא טייקניניילק א זיא רעזיד .רעטעּפש ןערהָאי עליפ טימ

 .ןעניטייצראפ םעד טימ ךיילג

 םידימלת ענייז ןופ ייווצ ןוא ,דמלמ א ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ

 ,טסעק ןעסענעג ןוא טגיטכענעג זנוא ייב ןעבָאה (יירד רשפא ןוא)

 .לעטדעטש ןופ טייו טינ טניואוועג ןעבָאה ןערעטלע ערעייז

 ןוא ,ןהעזענסיוא ןעבָאה ייז יו ךעלגניא ייווצ יד קנעדעג ךיא

 .ייז ןופ םענייא ןופ רעטָאפ םעד רַאנָאז קנעדענ ךיא

 עלַא ןופ .ןעביירש ךאלדייס טנערעלעג טָאה רעטומ ןיימ

 "נווק םהיא ןופ טָאה דנַאלסור ןיא החּפשמ יד זַא רָאנ טסיוה סָאד (*

 טימ ,ןעגנורעניארע עזיד ןופ דנַאב ןערעטייוו ַא ןיא .טרעהעג טינ לָאמ

 .ןעפערט רעדיוו םהיא טימ ךיז רימ ןעלעוו ,רעטעּפש ןערהָאו עליפ
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 ,לעדיימ עקיד ,עכיוה יד :ענייא ךיא קנעדעג סנירעליש ערהיא
 .ענילָאנירק 8א ןעגָארט תבש טגעלפ סָאװ ,עט'נכש רעזנוא

 א ןענאטשעג "ןיוה:ריפ, ןיא ןיא ריט רעזנוא ןעבעל

 .קַאבַאט ןעסיוטטש טגעלפ רעטָאפ ןיימ רעכלעוו ןיא ,?עּפוטס,
 נידנעמענ ,לָאמ ןייא .רעסַאו יד ןענַאטשעג ךיוא זיא ןעטרָאד

 לעדנעק ןופ רעסַאװ ענעבילבענרעביא יד ךיא בָאה ,קנורט ַא

 -רעד ךיז בָאה ךיא .עּפוטס-קאבאט רעניזָאד רעד ןיא ןעסָאנעגניירא

 רעהכָאנ ןעבָאה ןערעטלע עניימ .ןעכערבראפ ןיימ ראפ ןעקָארש

 טערקעס םעד בָאה ךיא .ןָאטעג סָאד טָאה סע רעוו טסואוועג טינ

 ןיא טניואוועג ןיוש ןעבָאה רימ ןעוו ,רעטעּפש זיב ןעגרָאברַאפ

 םעד ןיוש ךיז ייז ןעבָאה ,טנָאזעגסיױא ייז בָאה ךיא ןעוו ,אנליוו

 ,ןענָאמרעד טנעקעג טינ ?טקַא,

 סעילימַאפ יד ,םינכש ערעזנוא ןופ רעדניק יד קנעדעג ךיא

 ,"זיוה-ריפ , ןעבלעז םעד ןיא טניואוועג ןעבָאה סָאװ

 יוא יוו ןוא ,ךעלעדיימ יד ןוא ךעלעגניא יד קנעדעג ךיא
 -רַאפ ךיז ןעבָאה ,"ןערעילאװַאק, עגירהָאי ףניפ רעדָא ריפ ,ריפ

 -ענ ךיא ."ןעמַאד , ענירהָאי ףניפ רעדָא ריפ ערעזנוא וצ ןעטלַאה

 ןארַאפ ןענייז סע זא ,טסואוועג טוג ץנַאנ ןעבָאה רימ זא ,קנעד

 וצ ץענערג ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ;"טינ רָאט ןעמ , סָאװ ןעכַאז

 -ַאנ ,רימ ןעבָאה ץענערג םעד ןופ ןיז םעד .,טפאש'רבח רעזנוא

 םהיא ןעגעלפ ,ךעלעגניא ,רימ רעבָא .ןענַאטשרַאפ טינ ,ךילריט

 ,ןעגָאזסױא זומ ךיא ,ךעלעדיימ יד יװ רעגנערטש ךס א ןעטיהּפָא

 ךיא זַא ,יױזַא ןערהיפפיוא טפָא ךיז ןענעלפ "סידייל , ערעזנוא זַא

 .ןעבעגרעביא טינ ריּפַאּפ ףיוא סָאד ןעק

 טציז רעטָאפ ןיימ יו העז ךיא .דיחי ןב א ןעוועג ןיב ךיא
 ,סיוש ן'פיוא רימ גידנעטלַאה ,םידימלת ענייז טימ טנערעל ןוא

 ןייק ךָאנ בָאה ןיילא ךיא ןעוו ,טייצ רענעי ןופ סָאד קנערעג ךיא

 יד טימ רעטרעוו יד וצ וצ ךיז רעה ךיא .ןענָאז טנעקעג טינ ירבע
 עטַאט ןיימ ןוא ,רעטרעוו ענינייא ךָאנ גָאז ךיא ,ןעגנושטייטרַאפ

 .רימ טימ ץלָאטש זיא

 -ָארעק ןעטשרע םעד טרהיפעגנייא טָאה ןעמ יו קנעדעג ךיא
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 ןהֶא ,עלעּפמעל רעקניניילק ַא -- בוטש ןיא זנוא ייב ּפמָאל ןיס

 רעטיור ַא יװ יוזא ,טיור ףיוא טברַאפענ ,רענעכעלב ַא ,זָאלג ַא

 טנערעל ןעמ ןוא שיט א ףיוא טהעטש עלעּפמעל רעד .לירעטניט

 טָאה ייברעד זַא ,ךילנעמ .סעיינ עסיורג א זיא סע .םהיא ראפ

 ןעלעטשרָאפ טינ ךיז ןעק ךיא םירָאװ ,טכיל ַא טנערבעג ךיוא

 .גונעג גיטביל ןייז לָאז לעּפמעל םעניילק םעד ןופ זַא

 "עק ע'תמא טרהיפעגנייא ןַאד ןעמ טָאה שרדמה:תיב ןיא

 ןופ "רעלעט, טימ ,רעזעלנ טימ ,עגירנעגנעה ,ןעּפמָאל-ןיסָאר

 .עיצַאסנעס א ןעװעג סָאד זיא לעטדעטש רעד ראפ ןוא ,ןעביוא

 -ַאןואריפ ןצ רדח ןיא ןעבעגעגּפָא ןעמ טָאה רימ

 טרהיפעג רימ טָאה ןעמ ןעוו ,גָאטנוז ןעטשרע םעד .רהֶאי בלאה

 -לָאװ ןעטכידענ א ךרוד יװ ךיא קנעדעג ,ן'יבר תיב-פלא ןיימ וצ

 .רעכילטייד ןעקנעדעג סָאד נעלפ ךיא ןא ,קנעדעג ךיא .ןעק

 יד רימ טפרַאװ ךאלמ רעד יװ ןעניוא יד רַאפ ןהעז נעלפ ךיא

 רעטשרע רעד זַא ,ןעקנעדעג געלפ ךיא ןַא ,קנעדעג ךיא .עקיּפָאק

 ףיוא טוג קנעדעג ךיא .דרָאב עסייוו ַא טַאהעג טָאה רעניימ יבר

 -ופעג ךיז טָאה רדח רעטשרע ןיימ לעטרעטש ןופ טייז רעכלעוו

 רעגידנעגעקטנַא רעד ףיוא ןעוועג זיא רדח רעטייווצ ןיימ  ,ןענ

 .םייז

 רעכױה א ןעוועג זיא עזערבדָאּפ ןיא יבר רעטייווצ ןיימ

 דוד ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .ןעגיוא עכילקנערק ,עטיור טימ דיא

 ךיא ןעו רעמוז םעד ןיא םהיא וצ ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ,רעניוד

 -לֶאפ טימ טכיזעג ןייז קנעדענ ךיא .רהָאי ףניפ ןערָאװעג ןיב

 רעבָא .עמיטש ןייז ךיוא קנעדענ ךיא .טייקכילטייד רעגידנעטש

 .(אנליוו ןיא) ךיוא רעטעּפש ןהעזעג ךיא בָאה םהיא

 רעד וצ טנעהָאנ םערָא ן'פיוא דנואו ַא טאהענ טָאה רע

 טימ ןוא בלַאז ַא טימ ן'קסע גידנעטש ךיז טגעלפ רע ןוא ,עציילּפ

 םימ ןורכז ןיימ ןיא טשימעננעמַאזוצ זיא ץלַא סָאד ,"עיּפרָאק ,

 .שמוח ביֹוהנֶא ןַא ןוא ןעגָאז ירבע --- ןענרעל םעד

 -ניזראפ ךיז ךיא בָאה סעּפע :ענעצס ַא קנאדעג ןיא העז ךיא

 ַא םימ טעב םוצ ןעדנובעגוצ רימ טָאה יבר רעד ןוא ,טניד
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 -עג ןוא שיט םייב ןעסעזעג ןיב ךיא .ןעמיר ןעגנַאל ,ןעלָאמש

 .טעב םוצ רימ ןופ ןעניוצעג ךיז טָאה ןעמיר רעד ןוא ,טנערעל

 עזערבדָאּפ ןיא ךיא בָאה ן'יבר ןערעכעה ןוא ןעטירד ןייק

 .טאהעג טינ ןיוש

 -םוי לעקיטש א טכאמעג זנוא ייב טָאה ןעמ יו קנעדעג ךיא

 םויס א רַאפ ןעוועג זיא סָאד סָאװו .םויס ןעטשרע ןיימ טימ בוט

 ןא .טסעג ןעמוקענ ןענייז ןענווַאד ן'כָאנ תבש ,טינ ךיא קנעדעג

 ,דימלת א ס'רעטָאפ ןיימ ,עקווייפ ןעמָאנ ן'טימ לעגניא רערעטלע

 לחר ןופ קינעמילּפ רעד ןעוועג זיא רע .טסעג יד ןופ רענייא זיא

 ןוא טניואוװעג טָאה סָאװ הנמלא יד ,עקרעקעב לענייב יד האל

 -ענָאלשרַאפ רעד ןופ טייז רענעי ףיוא טפעשעג רהיא טרהיפענ

 ןימ .ןעטלאהעגפיוא רהיא ייב ךיז טָאה רע ןוא ,ריט רענ

 ,"קינשיצער  ?עקיטש א ןוא ?עכיק א טימ דבכמ םהיא זיא עמַאמ

 ןוא ןעייק רעקַאמשענ ןייז .קאמשעג טייק ןוא םוא טהעג רע ןוא

 -רע ,כוטש ן'רעביא םורַא טהעג רע רעכלעוו טימ ,טייקטיירב יד

 ןוא ,םויס ןיימ ,בוטש ןיימ ,עמַאמ ןיימ ןיא סע .רימ טרענ

 בָאה רהעמ ץלַא ,טייקעג טָאה רע רעקַאמשענ סָאװ ,לעכיק ןיימ

 .ןענוגרַאפ טינ םהיא ךיא

 קנעדעג ,ןערהָאי עגנוי ערעייז ןיא רעטומ ןיימ ןוא רעטָאפ ןיימ

 עטיובעג-קרַאטש ,ערַאד ,עכיוה ס'רעטָאפ ןיימ קנעדעג ךיא .טוג ךיא

 ןעגיוא עגיטעמוא טָאהעג טָאה רע .רָאה עצראוש ענייז ןוא רוניפ

 קילבנֶא רעד -- זָאנ ןעדנעשטרַאטס-טלוב ,ןעננַאל ,ןעפרַאש ַא ןוא

 ןופ ייווצ ןוא רעדירב ענייז) רעדירב ערהיא ןוא רעטומ ןייז ןופ

 ןייז בָאה ךיא .(םהיא וצ ךילנע ןעוועג ןענייז רעטסעווש ענייז

 ,םינּפ

 טימ ,רע יו ןעסקאוועגנ רעגירעדינ ןעוועג זיא רעטומ ןיימ

 -ענ טָאה ןעמ ןעכלעוו ,םינּפ ךילטיור א טימ ,רָאה עטיור-?עקנוט

 -ענוצ ןעוועג ,ךילריטַאנ ,ןענייז רָאה יד .םענהעש א ראפ ןעטלַאה

 -ימ ןיא ; ךוט "ןעטסַאב , א רעדָא קורַאּפ א טימ תבש -- טקעד

 .לעביט עטרילָאקעג עטסָארּפ ַא טימ ךָאוװ-ןעמ
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 .גנַאזעג -- .ךעלעגיופ -- .ךעלעמולב --- .רוטַאנ יד

 טלהיפעג ןערהָאיײרעדניק עטרַאצ ענעי ןיא ךיא בָאה סָאװ

 ןיילק א זיא עזערברָאּפ ?טכַארּפ רהיא טימ רוטַאנ רעד ןופ

 רעונוא ןופ גנַאג טונימ רֶאּפ א .ףרָאד א טעמכ ,עלעטדעטש

 .רעדלעפ טימ סעקנַאל ןעביוהעגנָא ןיוש ךיז ןעבָאה גנוניואוו

 רעזיד ףױא רעפטנע רעד ?םעד ןופ ךיא קנעדעג עשזיסָאװ

 ,רערעגָאמ ַא רהעז זיא ענַאדפ

 יװ ,לעטניו ןעניד'רעמוז א ןוא .עקנַאפ ַא קנעדעג ךיא

 -רַאפ םעד קנעדעג ךיא .ךעלעטייווק יד טימ זָארג יד טניוו רע

 ךיוא קנעדעג ךיא .ןעפַאשרַאפ רימ טנעלפ סָאד סָאװ ןענינעג

 "עג ךיא .סעלופסינמייהעג סעּפע ןופ ?היפענ ןעשרעדניק ןיימ

 ןופ רעבָא .ךעלעניופ רעזערבדָאּכ יד ןופ ןעשטיוושט םעד קנעד

 :טרָאס ןייא רָאנ טסואוװעג ךיא בָאה ךעלעניופ עניילק

 "יה ייז ןענעלפ שידיא ףיוא .(ןעגנילרעּפש) סעקישטייבָארָאװ

 סָאװ ךעלעניופ ןארַאפ ןענייז סע זא ."םעקישטייבארַאב , ןעס

 -עג טינ ךיא בָאה ,ערענהעש ,ערעלעה ,ןערילָאק ערעדנַא ןעבָאה

 "עג בָאה ךיא םירָאװ ,"ךעלעניופ עניילק, גָאז ךיא טסואוו

 ,עגנַאל רהעז טימ לעניופ עסיורג יד -- ןַאשטוב ַא ןופ טסואוו

 .לעבָאנש ןעגנַאל ַא ןוא זלַאה ןעגנַאֿל ַא ,סיפ ערַאד

 גידנעתילפ ןַאשטוב ַא ןהעזרעד ןענעלפ ,רעדניק ,רימ ןעוו

 .ןעיירש ןוא ּפעק יד ןעסייררַאפ רימ ןענעלפ ,ךיוה רעד ןיא

 ?! ַאגיַאג-ַאג ,ןַאשטוב ,ןשטוב ,

 -ייבאראב, עינַאּפמָאק עסיורג א ןהעז ןענעלפ רימ ןעוו

 רימ ןענעלפ ,גיטסול גידנערעשטיוושט ןוא גידנעהילפ "ךעלקישט

 .הנותח ַא ןיא סָאד ןזַא ,ןעגָאז

 -נָאל ןוא רעדלעפ יד ןיא ןעסקאוו סָאװ ךעלעטייווק יד ןופ

 סָאװ עלעמולב םעד :ןעטרָאס יירד טסואוועג רָאנ ךיא בָאה ,סעק

 סָאװ ןוא ,לעטשרעב ענידכעלייק עלעג ַא ןופ עמרָאפ יד טָאה

 לעטשרעב יד טרעוו רעטעּפש) םעט ןערעטיב ַא טָאה לעננעטש ןייז
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 -כינרַאפ רהיא ןענעלפ רימ ,ךוּפ לעכלייק א ןיא טלעדנַאװרַאפ
 עסייוו ןופ טהעטשַאב סאוו עלעמולב םעד ,(זָאלב ןייא טימ ןעט
 סָאװ ,םעד ןוא ; ןעטימ ןיא עלעּפענק ןעקנעלעג ַא טימ ךעלעטעלב
 ייז ןעבָאה ןעמענ ןייק .ּפָאנק רעטיור לעקנוד א יו סיוא טהעז
 יו טסואוורעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש .טַאהעג םינ זנוא ייב
 ןיא --- רעטעּפש רָאג ןוא ,שיסור הוא ייז ןופ ןעדעי טפור ןעמ
 ןעועג טינ ןיא שידיא ףיוא רעבָא .שילגנע ףיוא -- אקירעמַא
 -ךלעפ עלַא ןענעלפ רימ ןוא ,ןעכאז עכלעזַא ראפ רעטרעוו ןייק
 ."סעסצַאצ , :ןעמָאנ םעניײמעגלַא ןַא טימ ןעפור ןעמולב

 גיצכעז-ןוא-עכילטע טימ טנַאקַאב ךיא ןיב אקירעמַא ןיא ָאד
 יד ,ךעלעמילב-רלעפ עגילדנהעצ עליפ טימ ןוא ךעלעניופ םינימ
 .טנאקאבנוא רימ ןענייז טרָא-טרובעג ןיימ ןופ רעבָא ךעלעגיופ
 ; עשילגנע ןופ ךיוא ןוא רעכיב עשיסור ןופ ייז ןעגעוו סייוו ךיא
 .ןעבעל ןופ טינ רעבָא

 -- ךיז ןעליּפש ןיא טייצ ךס א ןעגנערבראפ געלפ ךיא
 זיא בוטש רעזנוא רעביא-ןעגעק ,ןיילַא רענייא רעדָא םירבח טימ
 רעדָא ,ייברעד טנעהָאנ ןעליּפש ךיז ךיא געלפ ,םענורב ַא ןעוועג
 ואו ןוא ,ןעטרָאג א ןעועג זיא סע ואוו ,בוטש רעד רעטניה
 ןעטרָאג ן'כָאנ .ערעזנוא ןעװעג ןענייז ןעטייב יד ןופ רַאּפ ַא
 ,זָארג טימ רענעסקַאװרַאפ א ,חטש רעגידייל ַא ןעגיוצעג ךיז טָאה
 נעלפ .ןעטייווק עגינייא ןוא ,ןעצנַאלפ עדליוו רעדָא ,עװעּפָארק
 ןוא ןעגילפ עיולב עסיורג ,סעקושז ,ןענהיב ןעּפַאכ ןעטרָאד ךיא
 סע עכלעוו ןופ ,ןעשינעפעשַאב עגירָאה עגנַאל יד) "ךעל'היח,
 ךס ַא ןעניפעג ךיא געלפ ןעטרָאג ןיא .(ךעלעגיופ-רעמוז ןערעוו
 ןופ ּפָארַא ןעֶלַאפ סָאװ יד ןופ ,סעברַא יװ יוזא ,ךעלעקייק ענירג
 א ןעבָארגסױא ךיא נעלפ .גנוצנַאלפ עדליוו ןיס ןעסיוועג ַא
 ךיא געלפ טײברַא רעד ייב .ןעביילקנָא ןעטרָאד ייז ןוא בורג
 ,ןיילַא ךיז טימ ןעדייר

 ענעשעמ ענידכעלייקס ַא ןעקנַאשעג רימ ןעמ טָאה לָאמ ןייא
 ןוא "על'היח, א טניילעגניירא רהיא ןיא ךיא בָאה .עלעקשוּפ
 "עג ןוא טנעפעענפיוא בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש .טכאמראפ רהיא
 .טשיוטנע קרַאטש ןעוועג ךיא ןיב ,טיוט זיא יז זַא ןענופ
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 .ןעבָארגַאב "על'היח, ענידעבעל א ךיא בָאה לָאמ סרעדנא ןא

 ןיב ןעגרָאמ ףיוא ןוא ,סע טסייה ,"טהייזרַאפ , רהיא בָאה ךיא

 .ןיוש טצָארּפש סע יצ ןהעז ןעננאגעג ךיא

 ןענייז עכלעוו ,ןעננורעניארע עטסרעייט עניימ ןופ ענייא

 טכַאמ עטַאט ןיימ יו ענעצס א זיא ,רוטַאנ רעד טימ ןעדנוברַאפ

 ַא ,רָאה עצרַאװש טימ ,ןעגנוי ַא םהיא העז ךיא .עלעפייפ ַא רימ

 םניוב ,םיוב ַא וצ גנורּפש ַא טיג רע יװ ,ןעקרַאטש ַא ,ןעכיוה

 .קיטש ַא ּפֶא טכערב ןוא גייווצ א רעטנורא

 "עג םעד ןיא רעבָא ;גנילהירפ זיא'ס ,ומועב נ"5 זיא סע

 טסייה זנוא ייב .ָאטינ טרָאװ ַאזַא זיא ןושל ןעשידיא ןעכילנהעוו

 רעד !היחמ א -- שירפ ןוא גנוי זיא ץלַא .רעמוז סָאד ןיוש

 לָאז ערָאק יד ידכ ,?'רעסעמ ןייז טימ לענייוװצ םעד טגָאלש עטַאט

 עטַאט רעד .גיטפאז ןוא שירפ זיא גייווצ רעד .ןעמענּפָארַא ךיז

 טּפַאלק לעכליטש םעד טימ ןוא טנַאה ןיא לעגנילק םעד טלַאה

 ערָאק ענירג-לעקנוד יד טצענַאב רע ,לערעמעה ַא טימ יו רע

 יד ,ךיז יז טנעװַאב ךילדנע ,רעטייוו טּפַאלק ןוא ליומ ןיא ךיז ייב

 יצ טצינש רע .יארוַא ךיא ןוא ,ךילקילג זיא עטַאט רעד .ערָאק

 ךילדנע ןוא ,םורַא טדיינש רע ;?עלעליימ , א סיוא טדיינש רע

 .עלעדמעה א יװ ּפָארַא ךיז טמענ יז .ּבָאֹרֲֵא ערָאק יד רע טהיצ

 .רעדנעשטשילב ַא ,רעטבייפ ַא ,רעטעקַאנ ַא טביילב לעקעטש רעד

 ,טכייל ןיוש זיא טיײברַא ענירעביא יד

 ,ףייפ ןעטשרע םעד טיג רע ןוא גיטראפ זיא עלעּפייפ יד ןעוו

 : תורצ ןָא ךיז ןעגנַאפ טשרע ןַאד רעבָא .החמש רַאפ ךיא רעטיצ

 רע .עיצַארעּפָא ןַא טכַאמ עטַאט רעד .טינ ךיז טפייפ רימ ייב

 ריס ייב סע טתעג ךילדנע זיב ,טכיררַאפ רע ;רעדיו טצינש

 ! לעמיה ןעטעביז ן'פיוא ןיב ךיא ךיוא

 םעד ןופ לייט רעניטכיוו אזא זיא לערעסעמ ס'ןעטַאט םעד

 רעד ןופ טּפַאז עשירפ יד יװ ,גנילהירפ ןופ םעט רעד יוװ דליב

 ןוא ךעלרעסעמ ףיוא ןלעב רעסיורג ַא ןעװעג זיא רע  .ערָאק

 זיא לערעסעמ ַא .ייז ףיוא ןיבס א רַאפ ןעטלַאהענ ךיז טָאה

 ןעבכילטפַאשנעדייל ַא ייב דרעפ א יו יױזַא ןעוועג םהיא ייב

 .יוזַא ןעבעל ןעצנאנ ןייז ,רעטייר
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 ? גנַאזעג ןופ גנורעניארע עטשרע ןיימ זיא סָאװ
 טנעלפ יז .ןירעגניז עסיורג ןייק ןעוועג טינ זיא רעטומ ןיימ

 ךיא .דייהרעליטש -- סָאד יא ,ריל-גיוו עכילנהעוועג ַא רָאנ ןעגניז
 עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה רעטָאפ ןיימ .עמיטש עגנוי רהיא קנעדענ
 ,ךס א ןעגניז טגעלפ רע ןוא עמיטש

 א ןיא ןענָאמדעד ךיז ןעק ךיא סָאװ ןוגנ רעטשרע רעד
 ןעדיא רעזערבדָאּפ ערעדנַא ןוא עטַאט ןיימ סָאװ ,"עקּפָאה,
 .ןעגניזרעביא םויה דע םהיא ןעק ךיא .הרות תחמש ןעגניז ןעגעלפ
 ערעייז רעה ךיא ןוא ,ןעצנַאט ייז יו ןעגיוא יד רַאּפ העז ךיא
 .תולוק עכילהערפ

 ןעגניז ןעמ טגעלפ עוערבדָאּפ ןיא יו ךיוא קנעדענ ךיא
 ןוא "םוחנת 'ר, ,"םולב יד; : רעדיל עטשרע ס'רעזנוצ םוקילא
 ךיא קנעדעג ןעטסכילטייד םא ."רעטניוו רעד ןוא רעמוז רעד,
 .ננוי רענהעש ,רעכיוה ַא ,(*"קינטָאכַא , ןא ןעגניז טנעלפ ייז יו

 ןופ רעליּפש-לעדיפ םעד ,רעמזעלק טּפיוה םעד קנעדעג ךיא
 טימ לעדיא רערַאד א -- ןעסייהעג רע טָאה ,םייח .לעטדעטש
 ןעגניזרעביא ןענעק ךיא נעלפ ןערהָאי עליפ .דרָאב רעסייוו ַא
 רעבָא םהיא בָאה ךיא ,ןעליּפש טגעלפ רע סָאװ ,ןוגנ ןעסיוועג ַא
 ,ןעסעגרַאפ גנאל ןיוש

 טיש

 .ס

 --- .עּפיל 'ר -- .עלערעכ 'ר -- .שרדמה תיב ןיא --- .טָאג
 ,רעריטרַאמ א -- .ןעטסירק -- .ןעדיא

 עלָאר יד ןענַאטשראפ ןערהָאי ענעי ןיא ךיא בָאה סייוו יו
 ? טָאג ןופ

 ַא ןעניטכעמ א יװ טינ ןעלעטשרָאפ םהיא ךיז געלפ ךיא
 ."סרעּפַאב , עשיריא עלעיצעּפס ןעוועג ןענייז סע ."ןעבעגּפָא , ווז טגעלפ ןעמ זיב לעגיר ןוא סָאלש רעטניה ןעטלַאה ןוא ןעּפַאכ ךַאפנווא לייט ַא ןוא ,ןעפיוק ייז ןופ לייט ַא (ןעשנעמ עטַאװירּפ רעדָא להק) ןעמ טגעלפ .םירכז ענעבירשרַאפ להָאצ רעד טיול ,ןעטורקער להָאצ עטסיטשַאב ַא ןעלעמש -וצ ןעזומ טגעלפ לעטדעטש רעדָא טדָאטש רעדעי ןופ לחק רעשידיא רעד .עעמרא רעד ןיא ןעניד וצ ןעפיוקרַאפ ךיז טגעלפ סָאװ ,רוחב א )*
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 ךיא :טרעקרַאפ טקנוּפ רָאנ ,ןעכילרעטכריפ ַא ,ןעשיטעטסעיַאמ

 רעד רָאנ .לענניא ַא ןופ טלַאטשעג םעד ןיא ןהעז םהיא געלפ

 ַא סעּפע טנָארט רע ןוא .ואוו-ץעגרע ךיוה רהעז טציז לעגניא

 .עגידכעלייק-בלַאה ַא ,עלעטיה טרָאס םענדָאמ

 טלעטשעגנעמַאזוצ חומ ןיא רימ ייב ךיז טָאה סע ןענַאו ןופ

 סָאר זַא ,רעכיז רעבָא ןיב ךיא .יונענ טינ ךיא סייוו רוניפ אזַא

 ."טָאנ; טרָאװ םעד ןופ גנַאלק םעד וצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה

 -נייא ןעקרַאטש ןייק רימ ףיוא טָאה טרָאװ רעד זַא קנעדעג ךיא

 רעד ןוא .,טרָאװ רעטקַאהעגּפָא ,רעצרוק א .טכאמענ טינ קורד

 .ױזַא ןעוועג ךיוא זיא עלעטיה רעד טימ לעגניא

 טייז רענעי ףיוא .טַאהעג ארומ רעבָא ךיא בָאה ?עמיה ן'רָאמ

 בָאה ךיא רעכלעוו רַאפ ,טלעוו עניד'תודוס א ןעוועג זיא לעמיה

 .ןעקָארשעג ךיז

 -עג טינ ןעמ טָאה ל?לעמיה ן'פיוא רענניפ ן'טימ ןעזייוונָא

 פֶא ןוא ץַאק ענרעזייא ןַא ןעגנירּפשּפָארַא טעוו'ס, ; טרָאט

 ַא ןעלעטשרָאפ ךיז ךיא נעלפ ,ָאזלַא ."רעגניפ םעד ןעסייב

 חומס ןיימ ןיא זיא סָאד .לעמיה ןופ טננירּפש יז יװ ץַאק עזייב

 .סינמייהענ רעכילטעג רעד טימ טרעטנָאלּפעגננעמַאזוצ ןעוועג

 טרהיפ סָאװ ל?לעסענ ַא טימ שרדמה-תיב םעד קנעדעג ךיא

 .סאנ טּפיוה רעד ןופ םהיא וצ

 יד וצ ריס רעטָאפ ןיימ טנָארט חרות תחמש יו קנעדענ ךיא

 ,ןערוניפ יד טימ "ענהָאפ, ענעריּפַאּפ ןיימ קנעדעג ךיא .,תופקה

 ןופ ץיּפש ן'פיוא טקעטשענפױרַא זיא סָאװ ,רעמ עלעג יד טימ

 זיא ןורכז ןיימ ןיא .לערעטכייל ַא סלַא ןעניד וצ לעקעטש םעד

 ןַא סעּפע רעדָא ,טינ טנערב טכיל יד יו ענעצס יד ןעבילברַאפ

 רעבָא ענעצס יד .ענהָאפ רעד טימ ןעפָארטעג טָאה הרצ רעדנַא

 .טינ ךיא קנעדעג אפונ תופקה יד ייב

 טימ ,לעטרעטש ןופ בר םעד ,ן'עלערעב 'ר קנעדעג ךיא

 ןייז ,ןעּפיל 'ר ןוא ,דרָאב ענידכעלייק ,עטכידענ ,עיורג ןייז

 ,בייו ס'עּפיל 'ר ןוא ,קושז יו ץראווש דרָאב א טימ ,םעדייא

 טייוו טינ ?עמערק זייּפש ַא טאהעג טָאה עכלעוו ,ן'עסָאװד עלייב

 -סעוש א ס'ןעטַאט ןיימ ןעווענ זיא עּפיל 'ר .ןענורב םעד ןופ

 .ןענאטשרַאפ טינ רעבָא סָאד ךיא בָאה עזערבדָאּפ ןיא .דניק-רעט
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 ןעו ,רעטעּפש טשרע טקעדטנע ךיא בָאה טפַאשדנַאװרַאפ רעייז
 .אנליוו ןיא טניואווענ ןיוש ןעבָאה רימ

 ןופ ןעדיא יד יו ןעוועג ןענייז עזערבדָאּפ ןיא ןעדיא יד
 -וז סע .טייל עמירַא עֶלַא טעמכ :ךעלטדעטש עכלעזַא עלַא
 ךיא בָאה סָאד .סעילימַאפ עשיטַאבעלַאב רַאּפ ַא רָאנ ןעוועג ןענ
 רָאג ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,ןעלהיפ רעדָא ןעפײרגַאב ןעמונעג
 ,דניק ַא

 ןעמ טָאה תוחּפשמ ערעכייר יד ןופ רענייא ןופ ןהוז םעד
 ןַא ןיא סָאד זַא טסואװעג בָאה ךיא ןוא ,'בָאקַאי, ןעפורעג
 .ןעמָאנ "רעשיטַארקָאטסירא

 טימ ריא א ,?עשעה ןעמָאנ ן'טימ רעמערק ַא קנעדעג ךיא
 ןיא יורפ ןייז .םינּפ םענהעש ַא טימ ןוא דרָאב רעכילטיור א
 -רעד טָאה ןעמ יו קנעדעג ךיא ןוא .ןעניז םייב ןעוועג םינ
 -ייב םוצ ,לָאמנייא .רהיא ןעגעוװו תושעמ ענעדישראפ טלהעצ
 ןיא רעכלעוו ,עלעגניא רהיא ,ןעקמיש ןעמונעג יז טָאה ,ליּפש
 ַא ןיא טרַאּפשעגניירא םהיא ,טַאנָאמ עכילטע ןעוועג טלַא ןַאד
 רעד ןיא טלעטשעגפיורא ּפָאט םעד ןוא ,ןערעדעפ טימ ּפָאט
 -ביה א ןעוועג ןיוש עקמיש ןיא טציא .עצילָאּפ ַא ףיוא ךיוה
 .רימ רַאֿפ רעטלע רהָאי רָאּפ א טימ ןעוועג זיא רע .לעגניא רעש
 -עג םהיא בָאה ךיא ןוא ,רעטָאפ ןייז וצ ךילנהע ןעוועג זיא רע
 .עזערבדָאּפ ןיא ?עגניא ןעטסנהעש םעד רַאפ ןעטלַאה

 -כיר ?ןעטסירק ןענעוו גנורעניארע עטשרע ןיימ זיא סָאװ
 ? ייז וצ ןעלהיפענ עניימ ןענעוו ,טנָאזעג רעניט

 יו ןעשנעמ עכלעזַא טינ ןענייז ייז זא ,ןהעזעג בָאה ךיא
 רעדנא ןַא רָאג -- ייז ןוא ךאז ןייא ןענייז ןעדיא זא ; רימ
 ךיא ןעק ,ןעצַאשוצּפָא ןעביֹוהעגנָא סָאד בָאה ךיא ןעוו) ךאז
 ; תבש טינ ןעטלַאה ייז זא ,ןהעזעג בָאה ךיא ,(ןעמיטשַאב טינ
 זא טסואוועג בָאה ךיא ןוא ;םירדח ןייק טינ ןעבָאה ייז זַא
 עכילקערש ,עטכעלש ַא רַאפ ןעדיא ןעטלַאה רעטסיולק רעייז
 ,ךאז

 ןופ ךרַאמ ןיימ ןיא זיא םיוג ןעגעוו ּףירגַאב רענײמעגלַא רעד
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 ףירגאב ןעכילטיידנוא ןיימ טימ ןעדנובראפ ןעוועג ןָא רעמיא

 .טכאמ-סגנוריגער רעד ןעגעוו

 עלא .יונ א ןעוועג זיא יקסנאווָאכ רעכילקערש ,רענהעש רעד

 ןעמונעג ךיוא ןעמ טָאה םיוג זא .ךילקערש ןעוועג ןענייז םיוג

 ,טניימעג בָאה ךיא .טסואוועג טינ ךיא בָאה ןעטאדלָאס ראפ

 .ןעדיא ןָא רָאנ ןעמ טוט ןעכאז עכילקערש זַא

 :ענעצס עדנענלָאפ יד טלוב ךיא העז ןורכז ןיימ ןיא

 ןעשידיא א וצ סטכעקעג עלעּפעט א טנָארט עמאמ ןיימ

 טָאה טורקער םעד .טימס ךימ טמענ יז ןוא טורקער

 -ענ ןעוועג זיא רע ואוו ,זיוה:טאווירּפ א ןיא ןעטלאהעג ןעמ

 ןענופעג גידנעטש ךיז טָאה םהיא ןעבעל .ןעטייק ןיא טדימש

 טימ ,רעכיוה א ,רערַאד ַא ןעוועגנ זיא טורקער רעד .רעטכעוו א

 ןייז ןוא ןעטייק ענייז ןופ גנַאלק םעד קנעדעג ךיא .רָאה עצראווש

 רע) עקלול א טרעכיור רע יו קנעדעג ךיא .םינּפ ןעטרעיורטרַאפ

 -ראפ , ֹוצ ךיז ידכ ,טסאפעג ליפ ןוא ,ליפ רהעז טרעכיורעג טָאה

 .(ןעריקארבראפ םהיא לָאז ןעמ ,"ןערָאמ
 ךיא ןוא ,םהיא ףיוא תונמחר ןעפיט א טלהיפענ בָאה ךיא

 ,טכַאמ עטבעלש א סעּפע ןאראפ ןיא סע זא ,טסואוועג בָאה

 -עג ןיימ ןיא ןיא טכאמ עניזָאד יד ןוא .םהיא טנינייּפ סָאװ

 ,ללכב םיונ עלא טימ ןעדנובעננעמאזוצ ןעוועג קנאד

 לעטדעטש ןיא טָאה ,רהאי ףניפ ןעװעג טלא ןיב ךיא ןעוו

 םייב .חסּפ ראפ ןעווענ זיא'ס .?"ןעטוג-טינ, ַא טימ טנכָאקעג

 טנעקעג טינ טָאה'מ ןוא ,ןעביוש טצאלּפעג ןעבָאה ןעקאב-הצמ

 עזערבדָאּפ ,נָאט ַא ךָאנ נָאט א יוזא .ןעגידלוש ןייק ןעניפענ

 "ןעטוג:טינ, םעד ןעמ טָאה ךילדנע ,םָארָאדָאכ ןעננאנעג זיא

 ןםיוא גידנעציז .עק'האל ןעמָאנ ן'טימ עלעדיימ א :טּפאכעג

 ןעפראוועג קנילפ יז טָאה ,סיֹוש ן'פיוא דניק א טיס ןעוויוא

 -יר וצ טרעהענפיוא טינ טָאה'פ .רעטסנעפ ןיא ךעלדנייטש

 ןוא קערש טימ טרעהענוצ ךיז בָאה ךיא ןוא ,םעד ןעגעוו ןעד

 .סערעטניא ןעשיטאמַארד טימ

 ע'דובכב ,עשיטאּפמיס א ןעסקאווענסיוא זיא ןעק'האל ןופ

 :ןָאט גָאז א רעמיא ןעמ טגעלפ טייהרעקניליטש רָאנ ,יורפ

 ."עכי'דש יד עק'האל זיא סָאד,
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 .ןעטייוו ןופ אנליוו -- .עזערבדָאּפ ןעזָאלראפ רימ

 רעכילנהעוועג רעד .ןעלמוט ןעמונעג ךיז טָאה בוטש ןיא

 טרעהעג עלייו עלא בָאה ךיא .ןעראווענ טרעטשוצ זיא ןעבעל

 ,/קנעש , ,,רואינש,} ,'בייל הירא, ,"אנליוה רעטרעוװו יד
 ."עגייפ , ,"הסנרּפ ערעטסניפ ַא, ,"תודמלמ , ,"לאוודָאּפ ,

 .ןעקאּפ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ןעמ

 ןערהָאפ רימ זא ,ןהעטשראפ וצ ןעבענעג רימ טָאה ןעמ

 טציא טעװ םייה רעזנוא זא ;עזערבדָאּפ ןופ סיורא רעמיא ףיוא

 טניואוו סע ואוו ,טדָאטש רעסיורג רעד ןיא ,אנליוו ןיא ןייז ןיוש

 ןיימ ,טסייה סָאד ,עדייז "רעדנַאה רעד ןוא ענייפ עמהומ יד

 ,רעטָאפ ס'רעטומ

 ןעו ,אנליו ךָאנ עזייר רעזנוא ןופ לייט ענעי קנעדעג ךיא

 ןעטייוו ןופ ,טדָאטש םוצ טנעהָאנ ןעטלַאהעג ןיוש טָאה רהופ יד

 -ייז רעדָא סנעמיוק עכיוה ,עטרילָאקעג ,ענהעש ןהעזעג ךיא בָאה

 רעד ןופ רָאנ ,רעכעד ןופ סױרַא טינ רעבָא ןעסקאוו ייז .,ןעל

 ,עניורב ,עטיור -- עכלעזא ןעלייז רעדָא סנעמיוק ךס א .דרע

 ןעניוא ענערהאפרענוא עניימ ןיא טָאה ױזַא .עלענ-דלָאנ ,ענירנ

 .ןעטייוו ןופ ןהעזענסיוא טדָאטש יד

 יד -- ?דליב רעשיטסַאטנאפ רעד ךיז טרהעלקרע יוזא יו
 .ןעבעל ןעצנאג םעד טריסערעטניא רימ טָאה עגארפ

 -ניה .גאטימכַאנ ןעטעּפש א ןיא ןערהאפעגוצ ןענייז רימ

 עזעינילער טימ ךעלמערוט ןהעזעג ךיז ןעבָאה טדָאטש ן'רעט

 ןהעזעג ךיז ןעבָאה סע ;ךעלרעטסיולק ןוא סרעטסיולק ,רעדליב

 רעדא ענירג טימ ןערָאבָאס ןוא רעכעד ענירנ טימ ןעלאיצסָאק

 ליּפש-רעביוצ םעד ןערהעלקרע ןעק רעוו ןוא .רעכעד ענרעדליג

 ךיז ןעלניּפש ןערילָאק ןוא ןעמרָאפ ןעוו ,חומ ןעשרעדניק א ןיא

 ? .ננאנרעטנוא-ןוז א ןופ ןאמוט ןעלופסינמייהעג םעד ךרוד



 .לעטיּפַאק רעטייווצ

 .אנליוו ןיא ןערהַאי עטשרע
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 .קורדנייא רעטשרע רעד -- .לענוט ןופ גידנעהעג

 ןענייז ןעבעל א ןופ ןערהָאי עטשרע יד ןָא ןעגנורעניארע

 ,לענוט ַא ןופ טהעג סָאװ םענייא ןופ ןעננורהאפרע יד וצ ךילנהע

 א ,לעקנוד רהעז טשרעוצ רעבָא ,ןהעז וצ סעּפע ןָא טביוה רע
 רע טקוק ערַאמכ רעד ךרוד ןוא ,םורַא םהיא טלעגניר עראמכ

 ןוא ָאד .ןעדנַאטשנענעג גינעו טהעז רע .טנעװו יד ףיוא

 .ערעדנַא יד יו טכעלאקענּפָא רעסייוו לעניצ ןייא זיא ןעטרָאד

 "וס לעקיטש א רעדָא סױרַא טקעטש רעמאלק רענרעזייא ןא

 ץלא ,טהעג רע רעטייו סָאװ .ןעגיוא יד ןיא ךיז טפרַאו טיפ

 ייז ןוא ,לעניצ רהעמ ךיז ןעהעז סע .םהיא טרעוו רעניטכיל

 רעסייו רעד ףיוא סױרַא רע טמוק ךילדנע .רערהעלק ןענייז

 .גיטכיל ןיא ץְלַא .טלעוו

 "ייז רימ יו םעד ךָאנ רהֶאי רֶאֹּפ ַא ךיז טנידנע לענוט ןיימ

 -ליו ןיא רהָאי ייוצ עטשרע עניימס .אנליוו ןייק ןעמוקעג ןענ

 "בא טינ רעבָא ,רהָאלק ךיוא ןיוש ןעקנַאדעג ןיימ ןיא ןענייז אנ

 רעבָא ,לעה ןענייז סענעצס ןוא רע'םינּפ ענינייא .רהָאלק טולָאס

 ןעגיוצרַאפ ןענייז ןיימעגלַא ןיא רהֶאי רָאּפ יד ןוא ,עגינייא רָאנ
 ,לעבענ ןעטכייל ַא טימ

 ךיא ןוא ,טקנוּפ ןעזיד ייב ּפִא ךיז טלעטש ןורכז ןיימ ןעוו

 רעטייוו ןַאד ןוא ,אנליוו ןיא רהָאי ןעטשרע םעד וצ ,קירוצ קוק
 רעלעקנוד ץלַא ?ענוט רעד טרעוו -- עזערבדָאּפ ןייק --- קירוצ

1 
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 א ןיא ןערָאלרַאפ טרעוו קילב-ןורכז ןיימ זיב ,רעלעקנוד ןוא
 .םוהת ןעצרַאוװש

 -בא ,רעטסניפ ןיא'ס .טינ סייוו ךיא ? רעטייוו זיא סָאװ
 ..ןהעז טינרָאנ ןעק ןעמ .רעטסניפ טולָאס

 םינ ,אנליוו ןופ קנעדעג ךיא סָאװ ,קורדנייַא רעטשרע רעד
 וצ ךייש ןיא -- טדָאטש ןיא ,גינייווניא ןופ רָאנ ,ןעטייוו ןופ
 יד .םהענעגנַאנוא ןוא דמערפ ןעװעג רימ ןיא רע .חיר רהיא
 ןיימ ןופ ןוא ; עזערבדָאּפ ןיא יװ רעגרע פיפ ןעטרָאד זיא טפול
 ךיא בָאה ;} חירה שוח ןעפרַאש א טנ'שריעג ךיא בָאה ןעטַאט
 .קרַאטש רהעז טלהיפעג רישרעטנוא םעד

 טינ ןעמ ואוו ; עלעטדעטש עניילק ץנַאג ַא זיא עזערבדָאּפ
 ןופ טירט עכילטע ןוא ,עקנָאל א רעדָא ןעטרָאג ַא זיא רהעק ַא ךיז
 זיא לעמיה רעד ."טדָאטש ן'רעטניה, ןיוש ןיא בוטש רעזנוא
 רהיא ; יירפ זיא טפול יד ןוא ,טקעדרַאפ טינ זיא דרע יד ,טיירב
 -ַאג ןוא ןעטַאג ךיז ןעהיצ אנליוו ןיא ָאד ןוא .שירפ זיא םעטָא
 עכיוה רהעז עלא ןוא ,ןערעיומ סיואכרוד ןענייז רעזייה יד ; ןעס
 ןעצנַאגניא ןיא ךרע יד ;ןהעזעגסיוא רימ ייז ןעבָאה ױזַא --
 .טרַאּפשרַאפ ,טמַאצרַאפ ,טרעיומרַאפ זיא ץְלַא ; טריקורברַאפ

 בָאה ןעכַאז עכלעזַא ןופ .ןעוועגנ םינ זיא גניבמָאלּפ ןייק
 יד ןופ ןא ,טסואװעג רָאנ בָאה ךיא ;טסואװעג םינ ךיא
 זא טלהיפעג בָאה ךיא ןוא ,ךורעג רעטכעלש ַא ךיז טגָארט ןעפיוה
 ,טבודעג ךיז טָאה רימ .ןעגָארטקעװַא םינ םהיא ןעק טפול יד
 -ךילבלענ יד ןיא ןוא קורב םעד ןופ רענייטש עיורג יד ןיא זַא
 רערעווש רעד ןעטָאנקרַאפ זיא ןערעיױמ יד ןופ טנעו עגיברַאפ
 | .ןעפיוה יד ןופ ךורנ

 ,עטריקורבעגסיוא ןוא עטרעיומעג יד ,טדָאטש עסיורג יד
 ןָאמרעד ךיא ןעוו ןוא .טכרופרהע ןעפורעגסיױרַא רימ ןיא טָאה
 -ירפוצנוא יד זא ,ךיא העז ,גנומיטש ענידסלאמאד ןיימ טונ ךיז
 טינ טכרופרהע רעניזָאד רעד טָאה חירה שוח ןיימ ןופ םייהנעד
 .טרעביױצַאב יא ,ןעקָארשעג יא רימ טָאה אנליוו .טרעטשעגנ
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 א -- .רואינש רעטעפ רעד ןוא בייל הירא רעטעפ רעד

 .דנעגעג רעד ןוא ,לעקרעמ רעד -- .קנעש א טימ לַאװדַאּפ

 ייווצ ס'עמַאמ ןיימ טבארבעגּפָארַא זנוא ןעבָאה אנליוו ןיא

 ,רראינש רעטעפ רעד ןוא בייל הירא רעטעפ רעד -- סרעטעפ

 -עג זיא ןעמַאנןעילימַאפ רעייז ןוא ,רעדירב ןעוועג ןענייז ייז

 ןעברָאטשעג זיא עכלעוו ,רעטומ ס'רעטומ ןייס .קילַאנַא ןעוו

 יסעווש א ערעייז ןעוועג זיא ,ןערָאװעג ןערָאבענ ןיב ךיא רעדייא

 ןעבָאה ,דזעיוא רענאימשא ןיא ,אנליוו ןופ ליימ עכילטע .רעט

 ייז ןעבָאה אנליוו ןיא ןוא ,רעזיירב ןעפנארב ייווצ טאהעג ייז

 ַא טימ (טפעשעג ןעפנארב םענלונַא ןא) ,"לַאװדָאּפ , א טאהעג

 וצ ןערעטלע עניימ טכארבעגרעבירַא ייז ןעבָאה .ןעמַאזוצ קנעש

 ייז ןעבָאה ,טבילעג רעטומ ןיימ ןעבָאה ייז .קנעש םעד ןערהיפ

 .תודמלמ ןייז ןופ ןעיײרפַאב ןַאמ רהיא טלָאװעג

 ס'עמַאמ ןיימ טַאהעג ןַאלּפ םעד ןיא טָאה לייט ןעסיורג ַא

 ןעבעגענוצ סרעטעפ ייווצ יד טָאה יז .ענייפ ,רעטסעווש עיירמ

 ןיא טַאהעג ייברעד טָאה יז ןוא .ןעגנערבוצּפָארַא זנוא קשח

 רָאנ ,הסנרּפ ס'רעגָאװש רהיא ןערעגנירגראפ וצ רָאנ טינ ןעניז

 קרַאטש ןעוועג ןענייז ייז .ךיז ןעבעל רעטומ ןיימ ןעבָאה וצ ךיוא

 .רערעדנַא רעד וצ ענייא ןעדנובענוצ

 ,רעדירב ייווצ יד ןופ רערעטלע רעד ןעוועג זיא בייל הירַא

 -פעשעג עלַא יד ןופ תיבה לעב טּפוה רעד ןעוועג זיא רע ןוא

 יז ןעשיווצ ןעבָאה סע ןעגנוהיצאב עלעיצנאניפ ַא ראפ סאוו ,ןעט

 .ןהעטשראפ וצ גנוי וצ ןעוועג ןַאד ךיא ןיב ,טריטסיזקע

 ,גיצפופ רהָאי ַא ןופ דיא א ןעוועג אמתסמ זיא בייל הירַא

 ַא טַאהעג טָאה רע .רָאה עיורג טימ ,םינּפ ןעלעקנוט ַא טימ

 .גיוא ןייא טימ ןעלטניּפוצ טפָא טנעלפ רע ןוא לעכיימש ןעגולק

 רעדנַאלב רעטכידעג ַא טימ ראה עדנַאלב טַאהעג טָאה רואינש

 םול עטשרעביוא יד ןָאט וצ ביוה ַא עבט ַא טָאהעג טָאה רע .דרָאב

 ַא טַאהעג רע טָאה לעכיימש א .רענייטש ןעסיוועג א ףיוא

 רערעטלע ןייז יו ןערעכילהערפ ַא ןוא ןערעגיטכיל ַא ,ןענולק
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 -ַאּפמיס ןוא ,רעכילהערפ ןעוועג ןעצנַאגנניא זןיא רע .רעדורב

 .ךיוא רעשיט

 ןוא ,טַאהעג ביל עדייב ייז ןעבָאה ןעבעל ןופ ןעבַאה האנה

 -טיכ ןעוועג זיא בייל הירַא .ןעוועג טינ עדייב ייז ןענייז םורפ

 טָאה רואינש .גיטכירפיוא רעגינעוו ,רענעטלַאהענקירוצ ,רער

 ,רענעפָא טעילוהעג ןוא סַאּפש רהעמ טכאמעג ,רהעמ טדערעג

 ןוא "רואינש , ךאפנייא ןעפור ן'רואינש טגעלפ עמַאמ ןיימ

 ליפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעבָא ן'בייל הירַא ."וד, ןעגָאז םהיא

 -רהיא , םהיא ןוא "רעטעפ, ןעפור יז טנעלפ ,רהיא ןופ רעטלע
 הירַא רַאפ .ןערָאװעג ןעלעפעג ךיילג רימ זיא רואינש = ."ןעצ
 ,טאהעג ארומ ךיא בָאה ן'בייל

 -ענ ןענייז הריד רעזנוא ןוא קנעש רעד ןוא לַאװדָאּפ רעד
 ןיילק ןָא ךיז טביוה סע ואוו ,ףיוה ס'יקסנומרישז חבש ןיא ןעוו

 -הֶאי רעדניק עניימ טכַארבראפ ךיא בָאה ןעטרָאד .סַאנ ןאפעטס

 .ןעט14 םעד זיב ןעט6 םעד ןופ ,ןער

 .שרעדנַא ךיז טפור רע רָאנ ,טציא ךָאנ טחעטש ףיוה רעד

 םעניילק א ןוא סאנ ןאפעטס-ןיילק גָאר ן'פיוא ךיז טניפעג רע

 יִאנסאװק , ןעסייהעג שיסור ףיױא טָאה רעכלעוו ,לעקילואוואז
 .טכיורבעג טינ ןעבָאה ןעדיא ןעכלעוו ,ןעמָאנ ַא --- "קאלואערעּפ
 ייב, רעדא ",קילואוואז ס'ןיסיק המלש , ןעפור םהיא ןעגעלפ ייז
 ,"לעביטש הטיחש רעד

 ַא, רעווקס ַא זיא סע .רענידעבעל ץנַאנ ַא ןיא ץַאלּפ רעד
 ןאפעטס-ןיילק רעסיוא ;ןעפור סָאד טגעלפ ןעמ יװ ,"לעקרעמ ,
 ;סַאג רעקצינדור ןוא סאג ןאפעטסדסיורג ןָא ָאד ךיז טננַאפ סַאג

 -ייז לעקרעמ ן'פיוא .סָאנ ענלאווַאז עטיירב יד ךרוד טהעג סע ןוא

 "ייֵוצ עסיורנ ערעייז טיפ "ןעשנעמ-סַאנ, עמירָא ןענַאטשענ ןענ

 -ענ ייברעד ךיילנ ךיז טָאה רעבָא ראפרעד .ךעלעגעוו ענרעדער
 ,רעסַאװ ַאדָאס ןופ עקדוב א ןוא קייטּפַא רעדנעשטשילב ַא ןענופ
 ,ןעסיורג ַא ןיא ענלַאװַאז ןופ גָאר ַא ףיוא ןעוועג זיא קיײטּפַא רעד
 רעטייו .?ארענעג א טניואווענ טָאה סע ואוו ,רעיומ ןעסייוו
 רעקײטּפא רעד .רעשידיא א סיואכרוד ןעוועג דנעגעג רעד זיא
 עטלאנעג רעבָא ,ןעדיא ןעווענ ךיוא ןענייז עטלעטשעגננָא ענייז ןוא
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 ןעבלעז םעד ןעבָאה ייז ראפ געלפ ךיא ןוא ,עטדיילקעג-גיטנייה ןוא

 ךיא .עילימאפ ןייז טימ לארענעג םעד ראפ יו יײשּפָא טרָאס

 ךיא .ןהעזענסיוא טָאה החּפשמ עכילטסירק יד יו טינ קנעדעג

 טפָא ךיז ןענעלפ סָאװ ענַאיּפ ַא ןופ ןעננַאלק יד רָאנ קנערעג

 סָאװ עקנירעטַאק ַא ןופ רעדָא ;רעטסנעפ ערעייז ןופ ןערעה

 רעד ייב טנעלפ לָאמַא ,ייז רַאפ ןעליּפש ןעלעטשּפָא ךיז טגנעלפ

 .עטערַאק ַא ןעלעטשּפָא ךיז ריט רענדַארַאּפ

 זיא ריט רעסיורג רענהעש ןייז טימ רעיומ רעסייוו רעד

 טירט גיסיירד רשפא -- קנעש רעזנוא ןעגעקטנַא טקנוּפ ןענַאטשעג

 ,ליימ טנעזיוט רַאפ ןעניפעג ךיז טלָאװ רע ןעוו ,ךָאד ןוא .זנוא ןופ

 ןאד זיא רע יו ,רימ ןופ רעטייו ןייז טנעקעג טינ רע טלָאװ

 .ןעוועג

 ס'לַארענעג םוצ ןערהָאפוצ ןענעלפ סָאװ סעטערַאק יד

 סָאד זיא ױזַא ,עמהאנסיוא ענעטלעז א ןעוועג ןענייז ,גנוניואוו

 .ןענעוו-אשמ עסיורג ןופ ןוא ןערהופ עשרעיוּפ ןופ דנעגענ ַא ןעוועג

 .ןערהָאפכרוד ןעטלעז ךיוא טגעלפ עקשזָארד ַא

 ס'רענושארטס ףיוא ,רעיומ ןעסייוו םעד ןופ טירט עכילטע

 רעדער ןופ טפעשעג ַא ןוא גנירעה ןופ טפעשעג א ןעוועג זיא ,ףיוה

 -- ןעננוטכיר ערעדנַא ןיא טירט עכילטע ןוא .ץכענעשזד ןופ ןוא

 ,ןעמָארק עקסרַאמיר ,ייה ןוא רעבָאה ןופ םָארק ַא ,םָארק להעמ ַא

 ן'רַאפ תורוחס ערעדנַא ןופ ןוא ןוטיט ןוא ץלַאז עבָארג ןופ ןעטיילק

 .ךיורבעג ןעשיפרָאד

 ףיוה ס'יקסנומרישז חבש ןיא ,ןעפיוה עשיאעּפָארייא עליפ יו

 ַא ןוא טיפוס ַא טימ עלעקנוד ַא :ןעלייט ייווצ ןופ ןענַאטשַאב

 רעד , טגָאזענ טָאה ןעמ ןעו .?עמיה ןעיירפ ן'רעטנוא עגיטכיל

 "עקנוד רער טימ ןעמַאזוצ רעיוט םעד טניימעג ןעמ טָאה ,"רעיוט

 .ףיוה םעד ןופ לייט רעל

 סַאנ ןיא ענייא :ןעריט ייוצ טאהעג טָאה קנעש רעזנוא

 ךיוא ןענייז ןיהַא ."רעיוט ןיא , -- עטייווצ יד ןוא ,לעקרעמ ן'פיוא
 זיא עכלעוו ,עינלַאּפס רעזנוא ןופ רעטסנעפ ייווצ יד ןעמוקעגסיורַא

 .קנעש םוצ טסקענ ןעוועג

 ,ןעטעב יד ץוח א ,רעטסניפ טעמכ ןעוועג זיא עינלַאּפס ןיא

 ןיא טָאה יז ןעכלעוו ףיוא ,דָאמַאק ס'עמַאמ רעד ןענַאטשעג זיא
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 ןיא רימ ןעבָאה ןעסעגעג .רעטכייל ערהיא ןעטלַאהעג ךָאו ןעטימ
 -קעוא רעטכייל יד יז טגעלפ טכַאנרַאפ גָאטיירפ .ָאפונ קנעש
 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ןעשיט ייווצ יד ןופ םענייא ףיוא ןעלעטש
 -רעד טנעלפ ןעמ ואוו ,שיט-"רעמעש, םעד ץוח ַא) קנעש ןיא
 עמַאמ יד .(ןעסייבוצ ןענעלעג זיא סע ןוא ןעפנארב יד ןעגנַאל
 רעמיצ-קנעש רעד טנעלפ ןַאד ןוא ,טכיל ןעשטנעב ןעטרָאד טנעלפ

 טגעלפ רעמָאט .גנוניואוו רעזנוא ןופ לייט ַא ןעצנַאג ןיא ןערעוו

 םהיא טָאה ןעמ ןוא ,סּפאנש א ןעכאמ ןעמוקניירא רעצעמיא

 ,טינ ביוא .גרָאב ףיוא ןעבענעג םהיא ןעמ טָאה ,ןעיורטעג טנעקעג

 ,תבש ןעמ טָאה טלעג ןייק ,ןכשמ א ןעזָאל ןעזומ רע טנעלפ

 .ןעמונעג טינ ,ךילריטַאנ

 רעד יו רעכעה עלעּפערט ַא טימ ןעװעג זיא עינלַאּפס יד

 ,קנעש

 םוצ טססענ ןוא ,"זיוהריפ, ַא ןעוועג זיא עינלַאּפס רעד ךָאנ

 -ןעפנארב טימ לופ רעמיצ רעניילק ַא ,לַאוודָאּפ רעד --- ?זיוהריפ,

 .טנַאװ םייב רעסעפ עפיורג רֶאַּפ א טימ ןוא טפול

 ןעק ,גידנעדייר ךילטקניּפ רעבָא ,םייה ןיימ ןעוועג זיא סָאד
 טָאה ןעטרָאד .ןענעכערניירא טינ םייה ןיימ ןיא לַאוװדָאּפ םעד ךיא

 -ןָאפ ענייז ןוא בייל הירַא רעטעפ רעכילדניירפנוא רעד טריגער

 יירפ .ןיהַא ןעמהענניירא לָאמַא רימ טנעלפ עטַאט רעד .רעהעטש

 רעד .טלהיפענ טינ לָאמנייק רעבָא ןעטרָאד ךיז ךיא בָאה

 הנידמ א יו ןעוועג רימ ייב ןענייז "זיוחריפ , רעד ןוא לַאוודָאּפ

 ,ץענערג טייז רענעי ףיוא

3 

 .ןושל רענליוו רעד --- .סוכ רעיולב ןיימ

 ןוא ,חסּפ רַאפ ךָאו ַא אנליוו ןייק ןעמוקעננָא ןענייז רימ

 ןעמונעגסיורא ןעבָאה ןעמַאמ רעד טימ עטַאט רעד יו קנעדענ ךיא

 ,עזערבדָאּפ ןופ טכַארבעגנטימ ןעבָאה ייז סָאװ ,םילכ עגיד'חסּפ יד

 ,ֿפעזעלנ ענירעדינ עכאפנייא ןַא ,סוכ ןיימ ךיא קנעדעגנ ןעטסעב םַא
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 םעד ףױא ךילטייד ךיז טהעז ריִלָאק ?עקיטש רעד .עיולב ַא

 .ןעננורעניארע עטשרע עניימ עלא ןופ דנורגרעטניה

 ןיא טעװַארּפעג טָאה עטַאט רעד סָאװ ,רדס ןעטשרע םעד

 יד טלעטשעגסױרַא טָאה ןעמ יװ רָאנ ,טינ ךיא קנעדעג ,אנליוו

 יו ןוא ,םילכ עגיד'חסּפ יד ןעמונעגסױרַא טָאה ןעמ תעשב תוסוכ

 עיולב ןיימ טגנַאלרעד רימ טרָאװ ןעכילביל ַא טימ טָאה עמַאמ יד

 .ןעגיוא יד רַאפ יו ךיא העז סָאד -- עלעזעלנ

 עניימ ןופ ענַאל יד ךיא העז ענעצס רעזיד טימ ןעמַאזוצ

 ןופ להיפעג ַא .ןעכָאװ ענעי ןיא גנומיטש רעייז ןוא ןערעטלע

 רעייז ןיא ,גנוטלַאה רעייז ןיא טקרעמעג ךיז טָאה טייקגיגנעהּפָא

 ןוא .ןעכַאז עכלעזַא ןעריּפש רעדניק .דייר ערעייז ןיא ,ןהעזסיוא

 ןעפורעגּפָא ךיז טָאה טימעג רעייז ױזַא יו ,טוג ץנַאג קנעדעג ךיא

 ,רימ ףיוא

 ןוא עטַאט ןיימ טייוו יו ענַארפ ַא ןעווענ אמתסמ זיא סע

 ךיא .גונעג "ןעזייל, ייז יצ ,קנעש ן'טימ גנלָאפרע ןעבָאה עמַאמ

 געלפ ןעטייצ עכלעזַא ןיא .ןעגָארטוצ ןייז ןענעלפ ייז יו קנעדעג

 .רעדרעמ ַא יו ןעבָאה טנייפ בייל הירַא רעטעפ םעד ךיא

 זיא ,אנליוו ןעגעוו ןעגנורעניארע עטשרע עניימ ןופ ענייא ךָאנ

 "רעטנוא עסיוועג טקרעמַאב ךיילג בָאה ךיא .ןושל םעד וצ ךייש

 ןייפ ןופ שידיא יד ןוא שידיא רעזערבדָאּפ ןעשיווצ ןעדיש

 .םייה רעיינ

 טלָאװ סע ןעוו .אנליוו ןופ טסרָאיװ 28 רָאנ זיא עזערבדָאּפ

 עבלַאה ַא ןיא ןיהַא ןעמוק טנעקעג ןעמ טלָאװ ,ןהַאב ַא ןעוועג

 ,אנליוו ןיא יו טקנוּפ ןעמ טרער עזערברָאּפ ןיא ןוא ; ערדנוטש

 -לעזיד טימ ,ןע-"שיר, עכייוו עבלעזיד טימ ,ןע-"ןיס , עבלעזיד טימ

 ןוא רעטרעוו עכילטע רעבָא .םינוגנ עבלעזיד טימ ,ןעקירדסיוא עב

 רעסיורג א ןיא .דמערפ ןעגנולקעג אנליוו ןיא רימ ןעבָאה ,ןעזַארפ

 עניילק יד עכלעוו ,ךעלטרעוו ,ןעקירדסיוא ןאראפ ןענייז טדָאטש

 ןוא רעטיירב ןעטרָאד זיא ןעבעל רעד .טינ ןעכיורבעג ךעלטדעטש

 .ךארּפש ערעכייר א טרעדָאפ רע

 טרעהעג'ס, :קורדסיוא םעד ךיא קנעדעג ץלַא יװ רהעמ
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 ךיא ?!עטכישעג ַאזַא ךייַא טלעפעג יו, : רעדָא *! עטכישעג א
 .טרעהעג טינ לָאמ ןייק רעהירפ סָאד בָאה

 . ליּפשייב םוצ .,שרעדנַא ןעוועג םתס ןענייז רעטרעוו ערעדנַא
 ךימ ןופ ןעמ טָאה "סעשטורטס-סעברַא, טגאזעג בָאה ךיא ןעוו
 ."ןעטייש-סעבכרַא, טנָאזעג ןעמ טָאה אנליוו ןיא .טכַאלענ

 ; גיטכיר םױרַא "טיורב , טרָאװ םעד ןעמ טרער ַאנליוװ ןיא
 טמיטש סָאד ןוא ."טיירב, ןעגָאז ןעמ טגעלפ רעבָא עזערבדָאּפ ןיא
 ןיא .ךַארּפשסיױא רעשיווטיל רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד טימ רעסעב
 ןוא ,?עסיימ , טרערעגסיוא טרעוו "השמ, ואוו ,ןושל רענליוו םעד
 טָאטשנָא "טיינ, ,"ןעניואוו , טָאטשנָא "ןענייוו , טגָאז ןעמ ואוו
 עזערבדָאּפ ןיא .עמהַאנסיוא ערַאברעדנָאז ַא "טיורב, זיא ,"טיונ,
 .טכאמעג טינ עמהאנסיוא עזיד ןעמ טָאה

 ."יה טינ, ןופ ,"רעניה-טינ א, ןיב ךיא זא טגָאזעג םָאה ןעמ
 טינ טפיוהרעביא ןעקירדסיוא עכלעזַא ךיא בָאה עזערבדָאּפ ןיא
 וצ סיוא טינ ייז טמוק סע ?ייו ךילניישרהַאו -- םרעהעג
 סע זא ןוא ,ןעטרָאד טניואו סָאװ ןעדעי ןעק ןעמ .ןעכיורבענ
 .ןענָאז וצ סָאד גירעביא ץנַאג זיא רעדמערפ ַא ךיז טזייוװַאב

 רעטרעוו יד טימ זא ,טייבראעגנסיוא ױזַא ךיז טָאה אנליוו ןיא
 יוזא ."לעטדעטש ןיילק א ןופ , : טניימענ ןעמ טָאה "יה טינ ןופ,
 ,ןיב ךיא .קורדסיוא םעד טכיורבעג רעדניק ןעבָאה סנעטסגינייוו
 ערעגירעדינ א -- ?"קינ'בושי, א ,"רעניה-טינ, א ןעוועג ,ָאזלַא
 .טייקנענָאלשעגרעדינ ןיימ וצ ןעבענענוצ טָאה סָאד .שינעפעשַאב

 טלעגניר סָאװ ,ךארּפש יד רעביא ךיילג טמענ דניק ַא רעבָא
 ,ןעטייקכילמיטנעגייא עלַא טימ רעביא רהיא טמענ רע .םורַא םהיא
 דלַאב ךיא בָאה ,ָאזלַא .ןעטייהלעצנייא עטסטַאקילעד יד טימ
 ןיב ךיא .רענייטש רענליו ןעטכע םעד ףיוא ןעדייר ןעמונעג
 ."רעניה , ַא ןעראוועג

 ןײפלס ַא ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רעכלעוו ,רעטָאפ ןיימ
 ןיימ ןוא ךיא ןוא ,"טיירב, ןעגָאז טנעלפ ,אנליוו ןעבעל עלעטדעטש
 ןענָאז ןעגעלפ ,עקרענליוו ענערָאבעג א ןעוועג זיא עכלעוו ,רעטומ
 ןעמ יו שרעדנא סאווטע טדערעג טָאה רעצעמיא ןעוו ."טיורב,
 .ןעלהיפ ךיילג סָאד ךיא געלפ ,אנליוו ןיא טדער
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 .עדנעמ רעטעפ רעד -- .אנליוו ןיא רדח רעטשרע ןיימ

 .רדח ַא ןיא טרהיפעגקעװַא רימ ןעמ טָאה חסּפ ךָאנ ךיילנ

 רערעטלע ס'נעטאט ןיימ ןעוועג זיא אנליוו ןיא יבר רעטשרע ןיימ

 ךָאנ ,רעטָאפ ןיימ יו ,רעכיוה א -- ,עדנעמ רעטעפ רעד ,רעדורב

 רערעליטש א רָאנ ;םהיא וצ ךילנהע ןוא ,ךיז טכַאד ,רעכעה

 .שנעמ

 ןעבילבראפ רימ ייב ןענייז סאוו ,ןעקירדנייא עטסקראטש יד

 ןיא ךיז טָאה סָאװ ,טייקמירַא עכילקערש יד זיא ,רדח ןעזיד ןופ

 טמוק יז יוװ ,יורפ ס'רעטעפ ןיימ ןופ רוגיפ יד ןוא ,טלהיפענ םהיא

 א ןעװעג זיא יז .םערָא ן'רעטנוא עלעטסעק ַא טימ סַאג ןופ
 .סעּפע ןעפיוקרַאפ ןעגנַאגעגמוא זיא יז .(עקרעלדעּפ) עקרעלדנעט

 עילימַאפ רעזנוא ןיא .טסואוועג טינ לָאמנייק ךיא בָאה --- סָאװ

 ןיימ ייב זיא יז .עטכעלש רתהעז ַא רַאפ םש ַא טאהעג יז טָאה

 ךילרעדרעמ יװ ןהעז געלפ ךיא ןוא ,יורפ עטייווצ יד ןעוועג רעטעפ

 רעטשרע רעד ןופ עלעדיימ ןייז ,"ן'עקסָאס , טימ ךיז טהעגַאב יז

 ןעמוקעג זנוא וצ זיא סָאװ ,עלעדיימ עבלעז יד זיא סָאד) יורפ

 רהעמ בָאה ךיא .(ןעדלעז עמומ רענהעש ןיימ טימ עזערבדָאּפ ןיא

 דרע רעד ףיוא רעדינַא ן'עקסָאס טפרַאו יז יו ןהעזעג לָאמ ןייא יו

 .סיפ יד רעטנוא רהיא טערט ןוא

 טאהעג טָאה יז .יורפ ע'סואימ ןייק ןעװעג טינ זיא יז

 ךיז טָאה רימ .ןעקַאב עטיור ןוא ןעכירטש-טכיזעג עניפעמלענער

 רעד זַא ןוא ,החיצר טימ לופ זיא םינּפ רהיא זַא ,טכודעג רעבָא

 םירָאֹו ;ןלזנ ַא ןופ טייקטיור יד זיא ןעקַאב ערהיא ןופ ריִלָאק

 .ןעלעטשרָאפ טינ ןלזנ ַא ךיז ךיא נעלפ ןעקַאב עטיור ןהֶא

 .ןעקארשוצ ןהעזסיוא רעמיא טגעלפ עקסָאס

 ס'רעזייל-בייל ןיא רָאלפ ןעטרעפ ן'פיוא ןעוועג זיא רדח רעד

 ןוא עטסערג יד ןופ רענייא ,סַָאנ רעשידיא רעד ףיוא ,ףיוה

 ןעוועג ןענייז ּפערט שזַאטע ריפ יד .טדָאטש ןיא ןעפיוה עטסמירָא

 ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ןעמ ןעכלעוו ךרוד ,זיוהריפ יד ; ערעטסניפ
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 ןעּפַאטנָא ןעזומ טנעלפ ןעמ .רעטסניפ טולָאסבַא ןעוועג זיא ,רדח

 ,ריט יד

 לָאמא ןעטרָאד טָאה ,רעדורב רערעטלע ס'עקסָאס ,עקלעז

 סָאד טָאה רע  .עגָאלדָאּפ ן'םיוא טכיל לעקיטש א טשטעווקוצ

 טיירג ןעוועג זיא עמאמ-ףיטש ןייז ןעו ,טנעמָאמ אט ןיא ןָאטענ

 -ענכרוד ןיא ןַאלּפ ןייז ןוא ; עלעטסעק רהיא טימ ןהעגוצסיורַא

 .ןעלַאפעג ןיא ןוא טשטילעגסיוא ךיז טָאה יז : ןעראווענ טרהיפ

 ןעסעגעג טָאה רע .טניואוועג טינ רעטָאפ ןייז ייב טָאה ןיילַא רע

 טָאה רע ןעמעוו ייב ,רעטעפ רעדנַא ןַא םעניימ ייב ןעפָאלשענ ןוא

 .יירעלקומש טנערעלעג ךיז

 רע רעבָא ,עסעננ ןעסייהעג טָאה יורפ ס'עדנעמ רעטעפ ןיימ

 רעבייוו ערעייז ןעבָאה יוזא .?עקסענג , ןעפורעגנ רעמיא רהיא טָאה

 ,עדנעמ רעטעפ רעד סָאװרַאֿפ .ס'הלנע-לעב רעדָא רעטסוש ןעפורעג

 ךיא .טינ ךיא סייוו ,בייוו ןייז ןעפורעג ױזַא טָאה ,ןהוז ַא ס'בר ַא

 ןַא ןעו .ןעפורעג טינ יוזא רע טָאה יורפ עטשרע ןייז זַא ,סייוו

 רע טוט ,לָאמ ןעטייווצ א טארייה ,רעדניק טימ ןמלַא ןַא ,ןַאמירָא

 .רענירעדינ ?עפאטש ןעכילטפַאשלעזענ א טימ ךודיש א ךילנהעוועג

 יד ואוו ,החּפשמ ַא ןופ ןעמוקעג םהיא וצ עסענג זיא אמתסמ

 ."עק , א טימ ןעיורפ יד ןעפור רענעמ

 טקוקעג זנוא ייב ןעמ טָאה יורפ ס'עדנעמ רעטעפ םעד ףיוא

 טָאה ן'עקסָאס ןעגָאלש טנעלפ יז סָאװ סָאד ןוא ,ּפָארַא ןעביוא ןופ

 .ןערעטלע עניימ ןופ ןעניוא יד ןיא ?עווייט א רַאפ טכַאמעג רהיא

 טגעלפ עדנעמ רעטעפ רעד .ןעמוק טינ לָאמנייק זנוא וצ טנעלפ יז

 .ןײלַא ןעמוק

 .ןןערעטלע עניימ ןופ טקנוּפדנַאטש רעד ןעוועג ןיא סָאד

 רעדנא ץנאנ ַא ןעלהעצרעד וצ טאהעג אמתסמ טלָאװ עסענג

 ןענָאמרעד ךיז נעלפ ךיא ןעוו ,ןערהָאי ערעטעּפש ןיא .עטכישענ

 רונימ ס'עסענג טנעלפ ,אנליוו ןיא ןעננובעלכרוד עטשרע עניימ

 -רָאפ ךיז נעלפ ךיא .תונמחר ןופ ?היפעג ַא ןעפורסורַא רימ ןיא
 עכלעוו ,ןעשַָארג עכילטע יד רַאפ ףמאק ןערעווש רהיא ןעלעטש

 ןופ סַאה םעד ,הנויח ס'עילימַאפ רעד ֹוצ ןעוועגנ גיטיונ ןענייז

 ןברק א סלא ?היפענ רהיא ןוא רהיא וצ רעדניק-ףיטש ערהיא
 ערעווש עניטכַאנדןוא-גָאט ןייז טימ טָאה סע דמלמ רעכלעוו ןעטלעז
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 טעמב .רעדניק ןוא בייוו ןייז ןעזייּפש וצ גונעג טנידרַאפ עצַארּפ

 רעדָא ןעּפָאלענמורַא ,טפיוקרַאפ סעּפע טָאה דמלמ ַא ןופ יורפ עדעי

 ירד ןעגָאלשנעמַאװצ ןעפלעה וצ םוא ,קרַאמ ן'פיוא ןענַאטשעג

 ,הנויח עניד'הרצ

 קנערעג טנערעלעג עדנעמ רעטעפ םעד ייב בָאה ךיא סָאװ
 ,דָארג קנעדענ ךיא .י"שר גנאפנָא ןא טימ שמוח אמתסמ .טינ ךיא

 טייצינַאטימ .ןעביירש טנערעלענ רימ ןעמ טָאה רדח ןייז ןיא יו

 ַא טימ ,דיא רעכיוה א .העש ַא ףיוא "רעביירש, ַא ןעמוק טנעלפ
 רע טָאה ןָאדרָאנ עציא .עדנָאלב א ,דרָאב רעטכידענ ,רעגנַאל

 ייוצ יד ןופ םענייא רַאפ טנעכערעג ךיז טָאה רע .ןעפייהעג

 העש א ןעבעג וצ טמוק רע יוזא יו .טדָאטש ןיא רעביירש עטסעב

 טימ ןעבירשעג טָאה רע .טינ ךיא סייוו ,רדח ןעמירָא אזַא ןיא

 .עטקסורדעג יו רענעש ,ןעבַאטשכוב ענהעש ,ענידכעלייק

 ערהיא טָאה יז יו טקנוּפ ,בתכ םענענייא רהיא טָאה אנליוו

 -|צ ןיב ךיא זא ,ןייז ןעק סע .תויתוא עטקורדעג עלעיצעּפס

 יד ןענייז תויתוא עטקורדעג רענליוו זַא רעבָא ,"שיטָאירטַאּפ ,
 ןופ ןעקורד עֶלַא זַא ,טקַאפ רעד טזייווַאב סָאד --- ,עטסנעש

 .ערעדנַא יד ןעפרָאװעגקעװַא זייווכעלסיב ןעבָאה ןעליוּפ ןוא דנאלסור

 ןעמ ןעק עבלעז סָאד .טפירש רענליוו םעד ןעמונעגנָא ןוא תויתוא

 טָאה ןָאדרָאג עציא ןוא ; טפירשדנַאה רענליוו רעד ןעגעוו ןעגָאז

 .ןהעש ןעטלעז -- טפירשדנַאה רענליוו עטכע יד ןעבירשעג

 רעד עכלעוו ,סרעדעפ ענעזנעג טימ רימ ןעבָאה ןעבירשעג

 זיא דרָאב ןייז יו יוזא ,ןעכַאמ זנוא רַאפ טנעלפ "רעביירש,

 רעדעפ ענעזנעג יד רע טגעלפ ,טכידעג רהעז ןוא גנַאל רהעז ןעוועג

 רע טנעלפ יוזא ןוא ,רעיּפַאּפ םוצ ךרָאב רעד ךרוד ןעקורכרוד

 .ןעביירש

 םוצ עלעטעצ א ןעבעגענ רימ עטַאט ןיימ טָאה לָאמנייא
 ךיא .ריירפ טימ ןעגָארטעגנקעװַא סָאד בָאה ךיא .עדנעמ רעטעפ

 סָאד ןעבענענרעביא ץלָאטש טימ ןוא ,רדח ןיא ןעמוקעג ןיב

 רימ ןענייז רעדניק ערעדנַא יד יוװ גידנעלהיפ ,רעיּפאּפ לעקיטש

 הלודנ ןיימ זיא רעבָא דלַאב .היכז אזא בָאה ךיא סָאװ ,אנקמ

 רעד ןעוו :גָאטהעװ ַא ןוא הּפרח ַא ןיא ןעראוועג טלעדנאווראפ

 ןעסייהעג רימ רע טָאה ,עלעטעצ םעד ןעזעלענרעביא טָאה רעטעפ



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 42

 רע טָאה גידנעסיימש ןוא ,ןעסימשענּפָא רימ טָאה ןוא ,ןעגייל ךיז

 .ןעטאט א ןעגלָאפ ףרַאד ןעמ זא ,ןעירשעג

 ם.

 .רענזױּפ לעקנַאי -- .רדח רעטייווצ

 ס'יקסנומרישז ןופ געו עשביה ַא זיא ףיוה ס'רעזייק בייל

 עדנעמ רעטעפ םוצ ןהעג געלפ ךיא יוזא יו טינ קנעדענ ךיא .ףיוה

 סלאפנעדעי ,ןערהיפקעווַא ןיהַא רימ ןעמ טגעלפ רשפא רדח ןיא

 יד ןיוש זיא רעבָא רעטניוו .,רעמוז ןעוועג ןמז רעטשרע רעד זיא

 ,ן'יבר א וצ ןעבעגעגנקעוַא רימ ןעמ טָאה ,רעטסנרע ןעוועג עגַארפ

 רענזױּפ ?עקנַאי .זנוא ןופ טירט עכילטע ןעוועג זיא רדח סנעמעוו

 עכיליורג טימ ,ךדיא רענהעש ,רעקיד ַא -- ,ןעסייהעג רע טָאה

 ַא ןעסיימש טנעלפ רע ןעוו ,רעכילהערפ א ןוא רעטוג ַא ,רָאה

 ןעקירדסיוא סעכ ןייז רע טגעלפ ,"עקנילּפיצ , ןייז טימ לעגניא

 .ןפוא ןעניסַאּפש א ףיוא

 םעד גידנעסיימש ,ןעגָאז רע טגעלּפ --- ?! ןעשקָאל רידַאנ,

 ןוא; :ןעבענוצ רע טנעלפ ךָאנרעד .עציײלּפ רעד רעביא דימלת

 זיא טֶא ןוא !ץלַאז ?עסיבא ךָאנ וטסָאה טָא ! ץלַאז וטסָאה טָא
 "9 רעפעפ ךָאנ טסליו ? םעט רעד טציא ןיא יו ,ונ ! רעפעפ

 א יװ ןעמענננָא ךיוא סָאד ןענעלפ ךאלנניא יד ןופ רַאּפ ַא

 .ץימש ןעגָארטראפ ןענעק ייז זא ,ןעװעטַאװכ ךיז ןוא סאּפש

 טָאה רעכלעוו ,?ענניא ַא ,עקלַאפ ןָאט יוזא טגעלפ טּפיוהרעביא

 רע טנעלפ -- ?!ץלאז טלעפ סע, .עלעצלעּפ ןעלעג ַא ןעגָארטעג

 טלעפ סע, .לעסיבַא ךָאנ "ןעטישוצ , טנעלֿפ יבר רעד ןוא ,ןעגָאז

 זיב ןהענ סָאד טנעלפ ױזַא ןוא .ןעפורּפָא ךיז רע טנעלפ---"! ץלאז

 רעדעווטנע ,ןעבעגרעטנוא ךיז טנעלפ םידדצ ייווצ יד ןופ רענייא

 עקלַאפ רערָא ,ןעסיימש וצ ןערעהפיוא הללק ַא טימ טנעלפ יבר רעד

 .רעפעפ ןוא ץלַאז גונעג ָאד זיא סע זא ,ןייז הדומ טנעלפ

 ֿלפעגניא רעד טגעלפ ,דלודעג טַאהעג טָאה יבר רעד ןעוו ,לָאמַא

 .ןענייוו-וצ ךיז טנעלפ רע ןוא עלָאר-ןעדלעה ןייז ןעטלאהסיוא טינ

 ןיא ןעוועג רדח ס'רענזיוּפ לעקנַאי זיא ןמז ןעטשרע םעד
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 ,סַאג רעקצינדור ןָא ךיז טביױה סע ואוו ןעטרָאד ,רעלעק ַא

 ןַא טימ רעמיצ א ןיא ןעבילקעגרעבירַא ךיז רע טָאה ךָאנרעד

 -לעוו ,ץַאלּפ םעד וצ רעטייוו לעסיבַא ,סַאנ ןופ ךיילג גנַאגניירא

 ."קרַאמ דרעפ , ןעסייהעג ןַאד טָאה רעכ

 ,ןעטַאט ןיימ טימ ןעמוקנעמאזוצ ךיז טנעלפ יבר רעד ןעוו

 טגעלפ רע ןעוו ןעטָאדקענַא-הרות ןעלהעצרעד םהיא רע טנעלפ

 ןוא טסורב יד ןעביוה ,ןעכאלוצ ןייֵלַא ךיז רע טנעלפ ,ןעגידנע

 .האנה ןופ ןעגיוא יד ןעכאמוצ

 קנעדעג ךיא .טינ ךיא קנעדעגנ םהיא ייב ןענרעל ןיימ

 ןעטייווצ ןייז ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,סענעצס רֶאַּפ ַא רָאנ

 ,רדח

 רעדניק ,רעדירב ייווצ ןעוועג ןענייז םידימלת יד ןעשיווצ

 -ייו טַאהעג טָאה רעדורב רערעטלע רעד .הנמלא רעמירָא ןא ןופ

 טנעלפ ,לעכיימש א ןעבעג טנעלפ רע ןעוו ןוא ,ןעקַאב עטיור ,עכ

 ןעגָארטעג טָאה רע .עלעבירג עפיט ַא ןערעװ קַאב רעדעי ןיא
 .קאריזַָאק רעד ןעסירעגּפָא ןעוועג זיא סע ןעכלעוו ןופ עלעטיה א

 טָאה עמַאמ יד סָאװ עקיּפָאק יד ןערָאלרַאפ רע טָאה לָאמנייא

 רעד .ןעסייברעביא ףיוא עלעכוק א ןעפיוק וצ ךיז ןעבענעג םהיא

 ןעלָאז ייז זַא ,ךעלנניא ערעדנַא יד וצ טעדנעװעג ךיז טָאה יבר

 רעדעי טָאה ןַאד .ןעסייברעביא ןהֶא ןעביילב ןעזָאל טינ םהיא

 -ענקעװַא ןוא עלעכוק ןייז ןופ לעקיטש ַא ןעסירענּפָא זנוא ןופ

 -שירפ ףױא טאהענ טינ טָאה סָאװ לעגניא םעד ןעבעל טנייל

 ,ךעלקיטש טימ לענרעב רעצנַאנ א ןעבילקעגנָא ךיז טָאה סע .,קיט

 סָאד רע טָאה ,לבָא ןא יװ ,ּפָאק ענעזָאלענּפָארא ןַא טימ ,ןוא

 .ןעסעגענפיוא

 -ענ ן'רענזױּפ לעקנאי ייב ךיא בָאה ,קנעדעג ךיא טייוו יו

 רימ טָאה ןעמ זא ,ןעסייה טלָאװ סָאד .םינמז ייווצ רָאנ טנערעל

 -עג טלַא ןיב ךיא ןעוו ,1807 רעמוז ףוס ןעמונענּפָא םהיא ןופ

 טינ רעבָא טמיטש סָאד  .רהָאי ןעביז יו רהעמ סָאװטע ןעוו

 קנעדעג ן'יבר ןעטסקענ ןיימ סְלַא םירָאװו ,ןובשח ןיימ טימ

 ןיב םהיא וצ ןוא .לעקצַאח ןעמָאנ ן'טימ דמלמ ןעננוי ַא ךיא

 -ענ ןיב ךיא ןעוו ,רעמוז םעד ןופ ביֹוהנֶא ןיא ןעמוקעגנָא ךיא

 -עכער ןיימ ןיא .ןמז א ָאזלא טלהעפמ סע  ,רהָאי טכַא ןערָאװ
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 ןיוש זיא ןעגערפ וצ ןעמעװ ייב ןוא תועט א סעּפע טניל גנונ
 ,אטינ

2 

 .םינזח ןופ טקנוּפ-לעטימ ַא

 ַא ןעװעג זיא לאוודָאּפ רעד זַא ,ןעמוקענסיוא ױזַא זיא סע
 -נארב טפיױוקרַאפ םהיא ןיא טָאה ןעמ .םינזח ןופ טקנוּפלעטימ
 -עג ,ט'נובשח'עג ייז טימ ךיז טָאה ןעמ ;סערַאקנעש וצ ןעפ
 ַא ןעוועג ןעטרָאד ןיא טייצ רעבלעז רעד וצ רעבָא ;ןעגנוד
 דירַאי-םינזח רעד טנעלפ םיארונ םימי ראפ עזרעב-םינגנמ ןימ
 יד ןעכליה ןעטרָאד ןעגעלפ דנעוַא ןעדעי ןוא ,ןערעקַאלפוצ ךיז
 רהאי ץנַאג א רעבָא .םיררושמ ענייז ןוא ןזח ַא ןופ ןעמיטש
 ,רעטנעצ םינזח א ןעוועג ךיוא ןעטרָאד זיא

 זיא לאוודָאּפ םעד ןופ רעטלאוורַאפ ןוא רעטלַאהכוב רעד
 -םופ רעביא ןופ ןַאמ ַא ,שטיווָאמארבא ךענעה רעזייל ןעוועג
 .קילאנַא בייל הירַא ןופ גנילביל ןוא דניירפ רעכילנעזרעּפ ַא ,קיצ
 םינזח עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ךענעה רעזייל רעזיד
 טייקניטכיו ןיא ?הוש רעסיורג רעד וצ טסקענ .טדָאטש ןיא
 ןוא ;ףיוה-להוש ן'פיוא ךיוא ,"ןיולק עטלַא, יד ןעװעג ןיא
 רעד) םיארונ םימי ןענװַאד ךענעה רעזייל טגעלפ ןעטרָאד
 טנעלפ ,ךאפ ןייז ןיא סיורג ןעוועג זיא רע ביוא ,ןזח-טדָאטש
 ,להוש רעסיורג רעד ןיא ןענוואד הנשה שאר גָאט ןעטשרע םעד
 ןעטלא ןיא --- ירדנ 2 ;זיולק ןעטלא ןיא --- ןעטייווצ םעד ןוא
 ךענעה רעזייל ןוא .?הֹוש רעסיורג רעד ןיא --- ףסומ ןוא ,זיולק
 ןופ רענייא ןעוועג זיא רָאכ ןייז .(ןעטייב םהיא טימ ךיז טנעלפ
 עלא ןעמוקניירא ןעגעלפ לַאװדָאּפ ןיא םהיא וצ ןוא ; עטסעב יד
 רעגיטכיו א ןערהָאפכרוד טנעלפ סע ןעוו .םינזח עטנאקאב
 וצ ןעלהעפרַאפ טינ רע טנעלפ ,טדָאטש רעדנַא ןַא ןופ הלפת לעב
 .ן'ךענעה רעזייל ןעכוזַאב

 ערעדנא ןוא אנליו ןיא טלעוו םינזח רעד ןופ סעיינ עלַא
 זיי ןערעוו ןעכָארּפשַאב ןוא ןעמוקנָא ןענעלפ טדעטש עשיווטיל
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 ,ךיא קנעדעג ,לָאמנייא .,רעמיצ ןעזיד ןופ טפול-ןעפנָארב רעד

 ןענייז סע .ןזח טדָאטש םעיינ ַא ןענעוו טלעדנַאהענ ךיז טָאה

 .טדעטש ערעדנַא ןופ םינזח ץלא ,ןעטאדידנַאק עכילטע ןעוועג

 זיא'ס זיב ,טכַאנ ןוא גָאט טכָאקענ לאוודָאּפ םעד ןיא טָאה ןַאד

 טּפאכעגוצ םהיא טָאה טדָאטש יד ןוא ,רעדנואוו א סעּפע ןעמוקעג

 "נייפ עשוהי רעטמהירַאב רעד ןעוועג זיא סָאד .,רצוא ןא יוװ

 ,רעגניז

 רעבָאהביפ רעכילטפאשנעדייפ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ

 ףיוא ןיבס ַא -- רענייטש ןעטלא ן'פיוא -- ןוא גנַאזעג ןופ

 ןא ןעװעג ?אוודָאּפ םעד ןופ תונכש יד ןיא םהיא רַאפ .תונזח

 ךיז טגעלפ ךענעה רעזייל ןעוו ,םיארונ םימי רַאפ .בוט ןבא
 טפָא ןוא ,ןעדנעווַא עצנַאג ןעגילּפָא ןעטרָאד רע טנעלפ ,ןייז רדסמ

 -וצ ךיז געלפ ךיא .סיוש ן'פיוא ןעטלַאה ייברעד רימ רע טנעלפ

 -נעכיורבעג ,רָאכ ןייז טימ טעװעדנַאמָאק ךענעה רעזייל יוװ ןעקוק

 ךיא ;לעקעטש-טנעניריד א טָאטשנא עקרעקַאבַאט ןייז גיד

 -ניא עלא ףיוא ןוא רעדנוזַאב ררושמ ןעדעי ףיוא ןעקוק נעלפ

 ןצ ןערעהוצ ךיז ךיא געלפ טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,םענייא

 -רעביוצ ןיא ןערעוו ןענָארטראפ ,ןערעוו ט'מולח'ראפ ,גנַאזעג רעייז

 ןעגעלפ ןעטלעוו-רעביוצ יד יװ ,ךילטייד קנעדעג ךיא ןוא ,ןעטלעוו

 ןופ חיר םעד טימ ןעשימנעמאזוצ ןייזטסואוואב ןיימ ןיא ךיז

 .ןייז טנעקעג טינ רָאנ טלָאװ שרעדנא יוװ יוזא ,ןעפנארב

 םעיינ םעד טלהיפרעד לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא בָאה ַאד

 ןעכילנהעווענ םעד ןופ ץַאלּפ םעד טמהענרַאפ רעכלעוו ,"ךיא

 אפוג קיזומ רעד ןיא .קיזומ וצ וצ ךיז טרעה ןעמ תעשב ןעשנעמ

 רע סָאװ .ךייא וצ טדער רע .,,עלעשנעמ , ַא ךיוא ךיז טניפעג
 רע .רעטרעװו טימ ןעדיירוצרעביא ךילנעמנוא ךייא זיא ,טגָאז

 טעשטומ סע יא ,ןערעה וצ נונעת א יא זיא סע ןוא סעּפע ט'הנעט

 רהיא ןוא ,רעטייוו ןוא רעטייוו וצ ךיז טרעה רהיא ןוא ,ךייא

 ןוא ןדערג זיא סע ןוא ,ןהעגרעד טינ קלָאט ןייק ץֹלַא טנעק
 .םענייא ןיא םנהיג

 טימ ן'ךענעה רעזייל ֹוצ ךיז גידנערעהוצ ,לאוודָאּפ ןיא ָאד

 טנאקאב גידנעטשלָאפ לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא ןיב ,םיררושמ ענייז

 ןעניזָאד םעד טימ יא ,ןדעךנ ןעניזָאד םעד טימ יא ןעראוועג
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 "מייהעג רעשלעווייט-ךאלמ רעד טימ ןעראווענ טנאקאב ; םנהיג
 .קיזומ טסייה עכלעוו סינ

 "ענג ָאד בָאה ךיא סאוו ,םינוגנ עלא טנעקענ בָאה ךיא

 ןיא ךיז טגניז ,ןעבירשעג ןערעוו רעטרעוו עזיד ןעוו ןוא ,טרעה

 נעלפ ךיא ןעכלעוו ,"םינימאמ ?כו, ס'ךענעה רעזייל חומ ןיימ

 עניימ רַאֿפ ןוא ,קנעש ןיא ןעשנעמ-סאג יד ראפ ןעגניזרעביא

 .קילואוואז ס'ןיסיק המלש ףיוא םירבחדליּפש

 ןופ ייוצ .רָאכ םעד ןופ ררושמ ןעדעי טעמכ קנעדענ ךיא

 לעסנא .לעסנא ןוא ענאס ,ןהיז ס'ךענעה רעזייל ןעוועגנ ןענייז ייז

 .ענאס יו רעגניא ליפ ,גנוי רענהעש ַא ןעוועג זיא ,"עקצנַא , רעדָא

 -הענעגנא ,רעליטש א ,ריאמ ןעסייהעג טָאה רעכלעוו ,ררושמ ןייא

 ןיימ ןעוװעג זיא ,עלעדרעב רענידכעלייק א טימ ,ןאמרעגנוי רעמ

 ,רניק-רעטסעווש א ס'רעטומ

 ַא טאהעג ןעבָאה ,רעטָאפ רעייז ךיוא יו ,עקצנַא ןוא ענאס

 -ייב ַא ןעפורסיורא רימ ןיא טנעלפ רעכלעוו ,רעינַאמ ןעצלָאטש

 -דָאּפ רעד זא ףירגנַאב ןיימ טרעסערגרַאפ טָאה סָאד .,להיפעג ןעז

 .רענאל רעכילדנייפ א זיא לאוו

 .שנעמ רעכילדניירפ-טסאנ א ןעװעג ןיא ךענעה רעזייל

 לָאצ עסיורג א ןעמוקפיונוצ טפָא ךיז טנעלפ בוטש ןיא םהיא ייב

 .ענעדאלעגנייַא יד ןופ רענייא ןייז טנעלפ עטַאט ןיימ ןוא ,טסעג

 טינ סייוו ךיא ןוא .ןעמענטימ רעמיא ךיוא ךימ רע טנעלפ ןיהַא

 יו רעסעב ךס א ןעלהיפ ךיז ךיא נעלפ ןעטרָאד רעבָא ,םורַאוװ

 ,לאוודָאּפ םעד ןיא

 ,טדָאטש ןופ טייו ןעוועג זיא גנוניואוו ס'ךענעה-רעזייל

 -רָאד .םלוע תיב םעד ןופ םייוו רהעז טינ ,"עישטערַאז , רעטניה

 בייוו ןייז ןעכלעוו ,קנעש א ןעטלאהעג ןוא טניואוועג רע טָאה ןעט

 רעשביה א ןעביילקנעמאזוצ ךיז טנעלפ ןעטרָאד .טרהיפעג טָאה

 טימ ,רוביכ עטוג ייב טייצ יד ןעננערברַאפ טגעלפ ןעמ ןוא ,םלוע
 .ןעגנוטלאהרעטנוא עשידיא עניטייצרַאפ טימ ןוא גנַאזעג

 ןעוועג ןענייז טרָאטש ןיא םינזח עטסטנאקאב יד ןעשיווצ

 -נָאלב א ,"ןזח רעד , לערעב ןוא ,טענורב ַא ,"רפוס רעד , השמ

 ,ס'ךענעה רעזייל דניירפ עטנעהָאנ ןעוועג ייז ןענייז עדייב .,ןיד

 רעד השמ .לאוודָאּפ ןיא ןעמוקניירַא טפָא ןענעלפ עדייב ןוא
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 "סול ןוא רעטסנידעבעל ,רעטסכילדניירפ רעד ןעוועגנ זיא רפוס
 ןעציוו ןעגָאז טגעלפ רע קר .עינַאּפמָאק רעצנַאנ רעד ןופ רעטסניט

 טנעלפ ,ןעזיײװַאב רָאנ ךיז טנעלפ רע יו ,סַאּפש ןעכַאמ ןוא

 רעזנוא ןיא ןעננערבראפ טּפָא ךיוא טנעלפ רע ,ךילהערפ ןערעוו

 םייה רעד ןיא ן'ךענעה-רעזייל ייב סעקנאילוה יד ףיוא .,קנעש

 יד ייב ןעטלַאה ךיז טנעלפ ןעמס .םישעמ ןעבעגנָא רע טנעלפ

 ףיוא ןעקנוהענוצ רעווש טָאה רעכלעוו ,לערעב .גידנעכַאל ןעטייז

 ַאזַא טינ רעבָא ,שנעמ רעכילהערפ א ןעוועג ךיוא ןזיא ,סופ ַא

 ןוא ,ץָאלק א יװ ןעווענ םהיא ייב ןעטנוא זיא סופ יד .רעפיטש

 טימ ןעראוועג ןערָאבעג זיא רעכלעוו ,טַאהעג רע טָאה ןהוז ַא

 .סופ ַאזַא טקנוּפ

 רעסיוועג א יװ טרעהענ לאוודָאּפ ןיא ךיא בָאה לָאמנייא

 טשרָאקָא טָאה רע עכלעוו ,יטטַאּפ אנילעדא ןענעוו טלהעצרעד ןזח

 טהעטש ןעמ יװ טרעדלישענ טָאה רע ,נרובסרעטעּפ ןיא טרעהעג

 עשינכעט טימ ןוא ,טעליב א ףיוא נידנעטרַאו טכענ עצנַאנ ּפִא

 עכילרעדנואו רהיא ןעבירשַאב רע טָאה ןעקירדסיוא עשי'נזח

 .גנאזעג ןוא עמיטש

4 

 -- .סעטָאּפַאק עצראווש -- .ןעשנעמ סָאנ -- .קנעש רעד
 ,גנירעה -- .ענווָאק ןופ סעראדנַאב יד

 םייב .רעמיצ רעניטכיל ,רעשביה ַא ןעוועגנ זיא קנעש רעד

 טנעלפ ,לעטסעק-שיט םייב ,"רעמעש, םערד רעטניה ,רעטסנעפ

 --"רעמעש, רעד .רעטפע יז ;עטַאט רעד רעדָא עמַאמ יד ןעציז

 -ענג ןיא רעכלעוו ,שיטיקנעש םעד ןופ לייט יד ןעוועג זיא סָאד

 -עג ןענייז ןעטרָאד .,סעטַארנ ענרעצליה טימ טמַאצעגמורַא ןעוו

 א ןענַאטשענ ךיוא ןזיא ןעטרָאד ;ךעלכיק ,ךעלכעקעל ןענעל

 קָאשימולַאּפ א ןוא זנַאג ענעטַארבעג ךעלקיטש טימ קָאשימולַאּפ

 שיט רעד זיא רעטייוו .("עהָאנ-סיפ, ,ַאשטעּפ) "ענעשַאווק, טימ

 ענעסָאגעגנָא יד ןעלעטשקעװַא ןעמ טגעלפ ןעטרָאד יירפ ןעוועג
 .ןערנוק יד רַאפ ןעפנָארב ךעלזעלנ
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 -לָאּפ ןעוועג ןענייז ,ןעמַאמ רעד רעטניה ,טנַאװ רעד ייב
 ענעדישראפ טימ ךעלשעלפ ןענַאטשעג ןענייז ייז ףיוא ןוא ,סעצ
 ."ןעפנארב עשרעבייוו, רעדָא ,"עסיז, -- ןעקנארטעג עטכייל
 רָאנ ; ןַארק ַא טימ לעסעפ ַא ןופ ןעמ טּפַאצ ןעפנארב ע'תמא יד
 -עלפ ַא ןיא ךיוא ךיז טניפעג ,"רעגיצניינ, יד ,עקרַאטש רַאג יד
 .סעצילָאּפ יד ןופ רענייא ףיוא ,לעש

 ,רעיב-רעייב רעשעלפ ןענַאטשעג ןענייז רעטסנעפ ן'םיוא
 .קירָאק ןעדעי ףיוא "ןעּפָאש , ןעמָאנ םעד טימ

 ךיז טנעפע עכלעוו ,ריט עגיטייז יד זיא ןעמַאמ רעד ןעבעל
 רעד טהעטש ,ריט רעד ךָאנ רעטייוו .ןיירַא ?רעיוט ןיא,
 יד טשנעב טכַאנדוצ-נָאטיירפ ואוו ןוא ןעסע רימ ןעכלעוו ייב ,שיט
 ןעציז ,ןעפָא זיא קנעש רעד ןעוו ,ךָאו ןעטימ ןיא ,טכיל עמאמ
 -ליה ַא טהעטש שיט ןעניזָאד םעד רעטניה .ךיוא ןעדנוק ָאד
 רעד ףיוא רעביאנעגעק .?קנַאב-ףָאלש , רעדָא עּפַאנַאק ענרעצ
 ,עקנַאשזעל עניורב ַא ךיז טניפענ ,רעמיצ םעד ןופ טייז רערעדנַא
 -לעוו ןיא ,ןעוויוא רעד טהעטש ,לעקניוו א ןיא ,רהיא ןעבעל ןוא
 ןעוויוא טייז רערעדנַא רעד ייב .טקַאב ןוא טכָאק עמַאמ יד ןעכ
 .עינלאּפס רערעטסניפ רעד ןיא טרהיפ סאוו ,ריט יד זיא

 "ןעשנעמ-סאג, ןעװעג ןענייז ןעדנוק יד ןופ בור סָאד
 ןופ רעדעי .(טדעטש ערעדנַא ןיא סָאד טפור ןעמ יו ,?רעגערט ,)
 ןעװעג ןיא עכלעוו ,קירטש עקיד ,עגנַאל ַא ןעגָארטעג טָאה ייז
 ןופ רעדעי ןוא ; עילַאט ןייז םורַא לָאמ עכילטע טלעקיוװעגמורַא
 ַא ןהֶא ,רעדער ייווצ ףיוא עלעגעוו ןעסיורג ַא טאהעג טָאה ייז
 ַא ןעלענעװ ן'פיוא ןערהיפ ייז ןענעלפ אשמ ערעסערג ַא .דרעפ
 רעייז ןעוועג זיא ?עקרעמ רעד  .ךיז ףיוא ןעגָארט --- ערענעלק
 ןיהַא ןעמ טנעלפ טדָאטש רעצנאג רעד ןופ טעמכ .טקנוּפ-?עטימ
 .שנעמ-סָאג ַא ךָאנ ןעמוק

 ןחעטש ייז ןענעלפ ,"עדזַאי , ןייק טאהעגנ טינ ןעבָאה ייז ןעוו
 ייב ןעציז רעדָא --- עלעגעוו ןייז ןעבעל רעדעי -- ןעטראוו ןוא
 יַּמִא זנוא ייב ייז ןעגעלפ ןערנוטש עצנַאג .קנעש ןיא זנוא
 .ןעוועג ייז ייב קנעש רער זיא בולק ןימ א .ןעציז

 יז .גנוטכַא ליפ ןעזײװסױרַא ייז ןענעלפ ןעטַאט ןיימ וצ
 א ןיא רעקנעש רעייז זא ,טקַאפ םעד טימ טריצלָאטש ןעבָאה
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 'ר, ןעפור םהיא ןענעלפ ייז ןוא .(ןהוז א ס'בר ַא) ברה ןב

 .טסעּפסער סיורנג טימ "אנכש

 !העכיוה ןייק טינ ןוא רערַאד ַא ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא

 עקנילאמש ,עקניניילק ַא טַאהעג טָאה רע ןוא רעקרַאטש ַא רעבָא
 םיוק ,שנעמ רעטסָאוּפ טולָאסבַא ןַא ןעוועג זיא רע .,עלעדרעב

 עטספיט יד ןעזײװסױרַא רעבָא טגעלפ רע ;ןענָאז טנעקעג ירבע
 טנעלט רע .םירפס ענילייה רַאפ ןוא םידמול ראפ גנורעטסיינַאב

 -- רעדָא ,םינינע עזעיגילער ןענעוו ןענַארפ ןעלעטש ןעטַאט ןיימ

 ,איבנה והילא וצ גוצַאב ןיא עדנענעל ַא ןענעוו --- רעטּפָא ליפ

 רע ןוא ,ןערעפטנע םהיא טגעלפ עטַאט ןיימ .,אתדגא ןַא רעדָא

 תובהלתה עזעיגילער רהעמ ךָאנ .טרָאװ ןעדעי ןייז ןעננילש טנעלפ

 .רעדנילב ַא טעמכ ,לעגניא ַא ס'שנעמ-סַאנ ןעזיד טַאהעג טָאה

 ןופ ךופיה רעד טקנוּפ ןעוועג זיא שנעמ-סַאנ רעטייווצ ַא

 ,רעכיוה ַא ןעװעג זיא רע .ניטסיינ יא ,ךילרעּפרעק יא ,ןעזיד

 ,םינּפ םענהעש ַא טימ ןוא סעציײלּפ עטיירב טימ ,רעכילקיד ַא

 -נעמ ןעלעדייא , ןַא ראפ טעמכ ןעטלַאהעג ןעמ טָאה םהיא ןוא

 רע ,"ןענרעל עלעסיבַא, ןעק רע זא ,טגָאזענ טָאה ןעמ ."ןעש

 ןיע, ןוא "םדִא ייח, טנערעלעג ,"םילעוּפ הרבח , וצ טרעהעג טָאה

 ןוא ,עּפורג רעד ןופ רענידרַאפ רעטסערג רעד ןעוועג זיא רע ,"בקעי

 טגעלפ תבש  רעפלעהסיוא ןַא ךיז וצ ןעננידוצ רע טגעלפ טפָא

 ףיוא טניואוועג טָאה רע .תיבה לעב א  יװ ןָאטעגנָא ןהענ רע

 ,רעמוז ןוא ,קנעש רעזנוא ןופ טירט עכילטע קָאלואערעּפ יִאנסַאווק

 ,ןעפָא ןעועג ןיא רעטסנעפ ןייז ןעו ,גאטימ ךָאנ תבש א ןיא

 טגָאזעג ראגָאז טָאה רע .קרּפ טנָאז רע יו ןערעה ךיא געלפ

 ןייק טינ ןעװעג אנליוו ןיא זיא סָאד ןוא ,"לאמשו ןימי טימ,

 "ןע'ןיס, יד טימ "ןע'יש יד טנעלפ רע .ךאז עכילנהעוועג
 ייֵז ןענייז ךילריטַאנ ןוא טכייל םיראוו ,ךילטייד וצ ןעדיירסיוא

 .ןעמוקעגנָא טינ םהיא

 ,דיא רעכעלקיד א ןעוועג ךיוא זיא שנעמ-סַאנ רעטירד ַא

 -עפעג רימ זיא רע .רעטרעּפמולענמוא ןא לעסיבַא ,רעסיורג ַא

 ןעבילבעגרעביא רימ ייב זיא םהיא ןופ .,עלַא יו רהעמ ןעווענ ןעל

 .טייקגיטכירפיוא ןוא טייקכילרחע עטולָאסבא ןופ קורדנייא ןַא

 ןוא ,ערטיכ ןעוועג זיא שנעמ-סַאנ רעטרעטסיינַאב רערַאד רעד
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 טימ , ירבע טגנָאזעג טָאה סָאװ רעד ,?טַארקָאטסירַא , רעכיוה רעד
 ןעועג ןיא רעבָא רעויד .טלַאק וצ ןעוועג זיא ,"לאמשו ןימי
 ןעוועג זיא רע .גיצרעה-םיראוו ןוא גיטכירפיוא טולָאסבא ,ןעּפָא
 ךיז רע טָאה רעטשרע רעד טימ .בייוו עטייווצ ַא טימ טָארייהרַאפ
 רעטשרע רעד טימ טדער רע יוװ ,ןהעזעג ךיא בָאה לָאמא .טג'עג
 ןַאד ןיוש בָאה ךיא .קנעש רעזנוא ןופ טייוו טינ ,סאג ן'פיוא
 ךיא םירָאװ ,ךַאז עכילנהעוועג ןייק טינ זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ

 ןעמאמ ןיימ טלתעצרעד ןוא ןעּפָאלעגניירא ןיב ךיא יו ,קנעדענ

 .טינ ךיא קנעדענ ,טרעפטנעעג רימ טָאה יז סָאװ .םעד ןעגעוו

 ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא שנעמ-סַאג רעטסטלע רעד

 עצנַאג ַא ןעװעג םהיא טיס ןיא לָאמנייא .רעיורג"זיירג ַא

 זיא ןוא ןעמעלַא טימ טנעגעזענּפָא ךיז טָאה רע  .עיצַאסנעס

 ַא טאהעג ןעטרָאד טָאה רע  .סעדָא ןיא שזַא ןערהָאפעגקעװַא

 יו קנעדעג ךיא ןוא ,קירוצ ןעמוקעג רע ןיא ךָאנרעד ,ןהוז

 ןעגעװ ןעגַארפ ןעלעטש םתהיא ןעגעלפ ןעשנעמ-סאג ערעדנַא

 .ךיז טוט ןעטרָאד סָאװ ןעלהעצרעד ייז טגעלפ רע ןוא ,סעדָא

 ,טגערפעג טָאה ןעמ זַא .ןעוועג טינ רע זיא רעדייר רעסיורג ןייק

 .טרעפטנעעג רע טָאה

 עצנַאג יד ןעגָארט שנעמ-סַאנ רעד טגעלפ רעמיא טינ
 -וצ רהיא ןופ ?ייט א רע טנעלפ לָאמַא .ךיז םורַא קירטש

 ױזַא ןוא ,םענייא ןיא לָאמ עכילטע ,ףיילש ַא יװ ןעניילפיונ
 שנעמיסַאג רעטלַא ,רעכיוה רעד .ןעטניה ןופ ןעגָארט סָאד
 .ןעגָארט ױזַא רעמיא קירטש ןייז טנעלפ

 -לעקנוד ,רעטכידעג ַא טימ לעדיא ַא ,ייז ןופ רעטסגניא רעד

 ,םינּפ ןעשירַאנ רהעז ,ןענידכעלייק ַא טימ ןוא לעדרעב רעניורב
 רעד ןיא רע ,גידריוקרעמ .טָאידיא רעבלַאה ַא ןעוועג ןיא
 .ןעמָאנ ןייז קנעדעג ךיא סָאװ ,ןעשנעמ-סַאג יד ןופ רעגיצנייא
 רעד טּפױהרעביא -- ערעדנַא יד .ןעסייהענ רע טָאה עפלָאװ
 עפלָאװ .סאּפש ןעכַאמ טּפָא םהיא ןופ ןענעלפ --- לעדיא רערַאד
 ןוא רעדיו ןעגָאזרעביא םהיא ןוא טרָאװ ַא ןעמענ טגעלפ
 ןוא ןיירַא לעדרעב רעטכידעג ןייז ןיא גידנעלכיימש ,רעדיוו
 ערעדנַא יד ןופ רענייא .ייברעד סופ ןייא ףיוא ךיז גידנעהערד
 ןעשידיא ןעגידנעטשנַאנוא ןַא ןעמונעג לָאמַא טָאה ןעשנעמ-סַאנ
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 טלָאװ סע יװ ױזַא ,"שטיווע, םהיא וצ טלעטשענוצ ןוא טרָאװ

 ןעלעפעג ױזַא ןעפלָאװ סָאד זיא .,ףַארג ַא ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג

 ךיז ראפ ןעגָאזרעביא טרָאװ םעד טגעלפ רע ןַא ,ןערָאװעג

 גידנעלעווק ןוא גידנעכַאל ,גונעת טימ .גָאט ןעדעי לָאמ דנעזיוט

 .ןעגָאזרעביא סָאד רע טנעלפ ,לעדרעב ןייז ןיא

 טהעז קנעש ןיא, זַא ,ןענָאלסַאב ךיז טנעלפ עטַאט רעד

 ןעבָאה ןעשנעמ-סַאג יד םיראוו ,"דנב ןעצראווש ןייק טינ ןעמ

 טימ ,םידגב ענעגנימרעס רעדָא ענעטנעווייל עיורנ ןענָארטעג

 רעצראוש ַא םימ שנעמ ַא .רעכוטראפ ענעטנעווייל עבָארנ

 .ךיא רעשיטַאבעלַאב ַא ןעסייהעג םהיא ייב טָאה עטָאּפַאק

 ,רעצימיא .ליפ טינ רעבָא ,ןעועג ךיוא ןענייז ןעדנוק עכלעזַא

 ,ןעפיוה עגיאייברעד יד ןופ רעדָא ,אפוג ףיוה ס'יקסנומרישז ןופ

 ןעועג ךיוא ןענייז סע .סּפַאנש ַא ןעכַאמ ןעמוקניירא טנעלפ

 ןופ ןעמוק לעיצעּפס ןענעלפ סָאװ ןעדיא עשיטַאבעלַאב עכילטע

 -סַאג ןעועג ןענייז ןעדנוק ענידנעטש יד רעבָא .,ןעסַאג ערעדנַא

 .ריטרַאװק-טּפיױה רעייז ןעוועג זיא זנוא ייב ןוא ,ןעשנעמ

 ןעוועג זיא ןעדנוק עשיטַאבעלַאב עטסטפָא יד ןופ רענייא

 ,רענושַארטס עקשטעבייל ןעמָאנ ן'טימ דיא רעיורג ,רערַאד ַא

 ס'רענושארטס, ,ףיױה ןעגנַאל ןעסיורג ַא ןופ תיבה-לעב רעד

 "רישז יו גָאר ןעבלעזמעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,"ףיוה

 .םַאג ןאפעטסדןיילק ןופ טייז רעדנַא רעד ףיוא רָאנ ,ס'יקסנומ

 ןעטַאט ןטימ טנעלפ רע ןוא ןדמל א דיא ַא ןעוועג זיא רע

 .הרות לעקיטש ַא ןעגעוו סעומש ַא ןערהיפרַאפ טפָא

 ,ריא רעטענורב ַא ,םימת אבא ןעמוקניירַא טנעלפ לָאמַא

 ןוא אנליו ןעשיווצ "?טסָאּפ עשידיא , ַא טרהיפענ טָאה סָאװ

 ןוא ,לַאזקָאװ ן'פיוא ףירב יד טימ ןעמוק טנעלפ רע .ענווָאק

 טרהַאפ סָאװ ןעדיא ןעטנאקאב ַא ןהעז ןעטרָאד טנעלפ רע ןעוו

 זיא רענעי ןעװ .ןעבענ ייז םהיא רע טנעלפ ,ענוװָאק ןייק

 טרַאװעג ןיוש ןעטרָאד לַאזקָאװ םייב טָאה ,ענווָאק ןייק ןעמוקעג

 ןוא ןיה ןהעג טסָאּפ יד טגעלפ יױזַא .ףתוש ס'םימת אבא

 ןעדיא עליפ .ךיא טלענ רָאנ ,ףעירב רָאנ טינ --- קירוצ

 .טסָאּפ -סגנוריגער רעד וצ ןעוועג טניואוועגוצ טינ ךָאנ ןענייז

 .רעשימייה טלהיפענ ךיז ייז ןעבָאה "טסָאּפ רעשיריא ,, רעד טימ



 ןעבעל ןוימ ןופ רעטעלב 59

 טפָא ןענעלפ סָאװ ,ןעטסירק עכילטע ןעווענ ךיוא ןענייז סע

 עכלעוו ,ןעקַאילאּפ -- ןעפנארביקנורט ַא ןעמענ ןעמוקניירַא

 ,ףיוה ס'ןיסיק המלש ןופ טייז רענעי ףיוא טניואוועג ןעבָאה

 רענייא .גנורינער רעשיסור רעד ייב סעקינווָאנישט סנעטסיימ

 -ָאשעג רעסיורג ַא טימ ,רענהעש ַא רהעז ןעוועג זיא ייז ןופ

 ,דרָאב רענער

 ,קַאילַאּפ ַא ןעגנערבניירא רואינש רעטעפ רעד טנעלפ לָאמַא
 -ענ טָאה רע ןעכלעוו ךרוד .("טנעטָאּפינעלּפ ,) "טנעטָאּפילעפ , א
 רעד .ץירּפ ןעשיליוּפ ןעסיועג ַא טימ ןעטפעשענ טרהיפ

 רע טגעלפ עלייוו עֶלַא ןוא ,טנַארפ א ןעוועג ןיא טנעטָאּפילעּפ

 -רַאפ םינ ךיא בָאה שיליוּפ ןייק ,לענענ ענייז ףיוא ןעקוק
 שילוּפ ןייז זַא ,ןעקרעמַאב טנעקענ ךיא בָאה ךָאד ןוא ,ןענַאטש

 ךַארּפש יד יוװ ,ןושל רערעשיטַארקָאטסירַא ןוא רערענעש ַא זיא

 זַא קורדנייא ןַא ןעבילבעג זיא רימ ייב .סעקינווָאנישט יד ןופ

 .לעגענ ענייז יו ױזַא ךַארּפשסיױא ןייז טצוּפ רע

 -.טסירק ַא ,עינאּפמָאק עצנַאג ַא ןעמוקניירא טנעלפ לָאמַא

 ַא ךָאנ רעדָא הנותח א וצ -- הדועס ַא טכַאמעג ןוא ,עכיל
 עמירֶא ןעוועג רעמענ ?לײטנַא יד ןענייז ?אפ ַאזַא ןיא .היול

 -סייוו רעדָא עשיליוּפ ץלַא ,סרעטכעוו רעדָא רעטייברַא ,ןעשנעמ

 זיא סָאװ ,שיט םעד םורַא ןעצעזסיוא ךיז ןענעלפ ייז .,עשיסור

 ,:רַאװנעסע יד ןענײלרעדנַאנַאפ ,ריט-סַאנ רעד ןעבעל ןענַאטשענ

 ייז טנעלפ עטַאט רעד ןוא ,טכארבענטימ ןעבָאה ייז סָאװ

 ךילנהעוענ .ךעלזעלג טימ ןעפנארב ךעלשעלפ ןעלעטשקעװַא

 טימ לוק ן'םיוא ןעגניזוצ ךיז ןוא ןע'רוכש'נֶא ךיז ייז ןענעלפ
 .תולוק ע'רוכש

 .ןעמוקניירא לָאמַא ךיוא ןענעלפ רעטייברא עשיסוריסיורג

 ַא ןיא טייבראעג ןעבָאה סָאװ ,רעקעהדץלָאה ןעוועג ןענייז סָאד

 ןעועג ןיא רעכלעו ,"רעפַאש , א ייב ,ענליו ןעבעל דלַאװ
 ןָאט ןענעלפ טייברא עויד .רעטנַאקַאב א ס'נעטַאט ןיימ

 ייז ןענעלפ לָאמַא .ןעסור עטנוזעג ,עכיוה ,?"סערעיװזָארַאטס ,

 ןעראּפשניירא ךיז םיוק ןענעלפ ייז זַא ,להָאצ ןיא סיורג ױזַא ןייז

 ןענָארט ייז ןענעלפ ,רעטניוו ןעוועג זיא סע בוא .קנעש ןיא
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 -עגכרוד ןערעװ טנעלפ קנעש רעד ןוא ,ןעצלעּפ עלעג עגנַאֿל

 ,לעפ ןופ חיר םעד טימ ןעננורד

 ןופ סערַאדנָאב עּפורנ ַא ןעמוק טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 .זנוא ייב ןעװעג ךיוא זיא ריטרַאװק-טּפיוה רעייז ןוא ,ענווָאק

 -עּפס רָאנ ,סערַאדנָאב עכילנהעוועג ןייק ןעוועג טינ ןענייז ייז

 ןעדנוברַאפ ןעװעג זיא טעטילַאיצעּפס רעייז ןוא ,ןעטסילַאיצ

 .לעדנַאה-גנירעה םענלונַא םעד טימ

 ןעזיד ןופ ןערטנעצ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ענווָאק

 ייא ןעסַאמ יד ןופ ןעבעל ןעמירֶא םעד ןיא .לעדנַאה

 רעגיטכיװ טסכעה א ןעװעג ןעדנעגעג ערעזנוא ןיא גנירעה

 א טליּפשעג רעבירעד טָאה רחסמ גנירעה רעד .פעקיטרַא

 .עלָאר עסיורג

 םיניבמ ןוא תוירב ןעוועג ןענייז סערַאדנָאב רענװָאק עזיד

 םוצ ךיוא יװ ,רעסעפ-ננירעה וצ ךייש ןיא סָאװ ץלַא ףיוא

 ךיז טָאה ףיוה ס'רענושַארטס ןיא יוװ יױזַא .גנירעה יד ןעקַאּפ

 ןיהַא ייז ןעמ טגעלפ ,טפעשעג-גנירעה רעסיורג ַא ןענופעג

 .געט עכילטע ףיוא ןעננערברעבירַא

 טנעכערראפ ןעװעג אנליו ןיא זיא רעדנָאב רענליו ַא

 יד ףיוא .תוכאלמ-לעב עטסגירעדינ ןוא עטסמירא יד ןעשיווצ

 ףױא יװ טקוקעג ןעמ טָאה רעבָא סערַאדנָאב רענווָאק עגיזָאד

 ,םוג טנידראפ ןעבָאה ייז .סַאלק ןערעכעה ַא ןופ רעקרעודנַאה

 ךיז ןעטלַאהעג ןוא ,ןעשנעמ עשיטַאבעלַאב יו ךיז טדיילקענ

 טנעקעג ןעבָאה ייז ןופ רֶאַּפ א .םירחוס יו רעדָא סרעטסיימ יו

 ןעבעל ןופ ןעוװעג זיא רעכלעוו ,רענייא ןוא ,ןענרעל לעסיבַא

 ןעבָאה ייז .ךעלכיב עשטייד ןעזעלעג רַאנָאז טָאה ,ץינערג םעד

 ןעטסנירראפ עלַא ךיז ןעשיווצ ויטארעּפָאָאק ןימ א טאהעג

 ןעבָאה ייז סָאװ ץלַא .ןעמַאװצ ייז ייב ןעננאגעג ןענייז

 רעדנַא ןַא ןיא יצ ,אנליו ןיא יִצ ,ענוװָאק ןיא יצ ,טנידראפ

 ייז ןוא ,עסַאק רענײמעגלַא רעייז ןיא ןהעג טנעלפ ,טדָאטש

 .םעד טימ ןעלייטוצ עלא ךיז ןעגעלפ

 ןעמ טגעלפ ,ןעשנעב-טכיל וצ טנעהַאנ ,גאטימכאנ נאטיירפ

 ןעװ .תבש ףיױא ןעפנַארב ןעפיוק ךעלשעלפ טימ ןעמוקנײרַא
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 ענרעזעלג ַא טימ ,'ןיפַא-נ, א טימ ןעמוסניירַא טנעלפ ןעמ
 רעשיטַאבעלַאב ַא ןופ ןיא סָאד זַא ,ןמיס א ןעוועג זיא ,עקּפָאטש

 .זייז

 סָאװ טלעג ןעמענּפָא ןעקיש רימ עטַאט רעד טגעלפ טּפָא

 סָאװ יד ראפ טָא סנעטסיימ -- ןעפנַארב ראפ טמוקענ טָאה'ס

 בָאה ןעטכילפ עזיד ,ןיפַארג ַא ןיא ןענָארטקעװַא טנעלפ ןעמ
 וצ טאהעג םינ טומ ןייק בָאה ךיא .טאהעג טנייפ ךיא
 .טלעג ןעטעב

, 

8 

 -- .םינכש יד -- .סעקינַאג ייווצ יד -- .ףיוה ס'יקפנומרישז
 .חכוס יד -- .עקשטעילע

 .סטנענעט יד גידנעטש ךיז ןעטייב זיוה רעקרָאי וינ ַא ןיא

 אפונ רעזייה יד ןוא .ןײרַא טפומ רעד ,סױרַא טפומ רעד

 טעמב רעטנורַא טסייר ןעמ .גנַאל טינ בור סָאד ךיוא ןעהעטש

 עיינ טימ ,ענרעדָאֿפ ףױא טלעטש ןעמ ןוא ןערעיומ עיינ

 עילימַאפ א זַא טפערט סע ןעו ןעטלעז ."סטנעמוואורּפמיא

 סעילימַאפ ןוא ,טרָא ןייא ףיוא ןערהָאי עליפ ןעניױאווּפא לָאז

 טינ ךיז ןענעק ,טייצ רעבלעזרעד וצ זיוה ןייא ןיא ןעניואוו סָאוװ

 יו טרָאטש אזַא ןיא זיא שרעדנַא ץנַאג .ערעדנַא יד ענייא

 ןוא ,טייקגיבייא ןַא ּפֶא ןעטרָאד ןעהעטש ןערעיומ .ַאנליוו

 ַא ףיוא הריד ןייא ןופ רעביא ךיז טביילק רעצימיא ןעוו ןעטלעז
 ןעבעל ןעצנאג םעד ןעניױאווּפָא לָאז החּפשמ ַא זַא .רעטייווצ
 -נהעוועגנוא ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד -- ץַאלּפ ןעבלעז ן'פיוא
 זיא ןעמ ;עבלעזיד סנעטסיימ ןענייז םינכש יד .ךַאז עכיל
 ןעננוהיצַאב עטמיטשַאב סיוא ךיז ןעטייברא סע ןוא ,טנַאקַאב טונ
 .ןערעדנַא םוצ םענייא ןופ

 -ענלַא רעטמיטשאב ַא ךיז טלעקיװטנַא טרַא ןעזיד ףיוא
 עטמיטשאב טימ ,ןעּפיט עטמיטשאב טימ רעטקַארַאכ רעניימ
 .ןעסינטלעהראפ עניטייזנענעג

 ערעדנוזַאב א ,עלעטדעטש ערעדנוזַאב ַא זיא ףיוה רעדעי
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 רער ןעגעװ ןעלהעצרעד ךיא לעװ ָאד .עלעטלעוו עכילשנעמ

 ."ףיוה ס'יקסנומרישז, ןעסייהעג טָאה סָאװ עלעטלעוו

 "ימַאפ טניואוועג ףיוה ןעבלעזמעד ןיא ןעבָאה ךילנהעוועג

 ןיא ןעװעג ךױא זיא ױזַא .ןעסַאלק ענעדישראפ ןופ סעיל

 עמירֶא טניואועג םהיא ןיא ןעבָאה סע  .ףיוה ס'יקסנומרישז

 .טייל-סטפעשעג עכייר רֶאֹּפ ַא ןוא ,םיתב-ילעב עניילק ,ןעשנעמ

 טנעקעג ןעבָאה סָאװ ןעדיא ןענופעג ןעטרָאד ןעמ טָאה ךיוא

 ןעלערייא ןַא טרהיפעג ןעבָאה סָאװ םיצראה-םע ,ןענרעל ?עסיבַא

 ,רפס ַא ןיא ןיירא לָאמַא ןעקוק ייז זַא טכַאמעג ךיז ןוא "טַאטש ,

 .סעיזנעטערּפ ןהֶא ןעשנעמ עטסָארּפ ןוא

 .סעניּפ ןעמָאנ ן'טימ רענייא ןעוועג זיא ןַאמ רעטסכייר רעד

 "ארטס ןיא דַאלקס-גנירעה רעד טרעהעג סָאד טָאה םהיא וצ

 ןעװעג יורפ ןייז רעבָא זיא טפעשעג ןיא .ףיוה ס'רענוש

 יד יו רעסעב טדיילקעג ןעוועג ןענייז ייז .רע יװ רעגיטעהט

 הואנ ןייק םנה ,שרעדנַא ןעטלַאהעג ךיז ןוא םינכש ערעדנַא

 .ןעזיועגסױרַא טינ ייז ןעבָאה

 ןעטשרע ן'פיוא הריד עסיורג ַא טניױאווַאב ןעבָאה ייז

 .ףיוה ןיא עטסכייר ןוא עטסנהעש יד ,שזַאטע

 ,קינַאג א ףױא ןעװעג זיא גנוניואוו רעייז וצ ריט יד

 רער סלַא טנעכייצאב ןעוועג ןעקנאדענ ןיימ ןיא זיא רעכלעוו

 רָאּפ ַא ךָאנ טניואוועג ןעבָאה ןעטרָאד םיראוו ,"קינַאג רעכייר

 רעטייוצ ַא ןעװעג זיא ףיױה ןפיוא ןוא ;סעילימַאפ עכייר

 .םיתביילעב ערעמירַא טניואוועג ןעבָאה סע ואוו ,קינַאג

 טפלעה רעגיטכיל רעד ןיא ןעגנַאהעג ןענייז סעקינַאג ערייב

 רעד -- ןערעדנַא םעד רעביאנעגעג רעניא .,ףיוה םעד ןופ

 םעד ייב -- רערעדנַא רעד ןוא ,רעיוט םוצ רעטנהענ "רעכייר;

 םוצ םרהיפעג ןעבָאה סָאװ ,ּפערט יד .ףיוה ןופ גערב ןערעדנַא

 רער ןעגעקטנא ,"רעיוט םעד ןיא, ןעוועג ןענייז ,קינַאג "ןעכייר,

 .קנעש רעזנוא ןופ ריט רעניטייז

 ,ערנָאלב ַא ,יורפ ענהעש ַא ןעװעג ןיא סעניּפ םַאדַאמ יד

 ,ןעגָאז טנעלפ עמַאמ ןיימ ןוא ;לעכיימש ןעמהענעגנא ןא טימ

 ךיז ןָאמרעד ךיא ןעו .עטוג א ןוא עלעדייא ןַא זיא יז ןזַא

 םימ רעמיא ןעקנַאדעג ןיימ ןיא רליב רהיא זיא ,רהיא ןעגעוו
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 יז ןעכלעוו טימ לעסילש רעד -- טנַאה ןיא לעסילש ןעסיורג ַא

 ,דַאלקס-גנירעה רהיא ןופ ןערעיוט יד ןענעפע טגנעלפ

 ,סקואו ןעלעטימס ןופ ןוא רעקיד ןייס טינ ,ןַאמס רהיא

 טימ עקשינַאמ עסייוו א ןעגָארטעג ךָאװ-ןעטימ ןיא ןליפַא טָאה

 .לעטיה ַא טָאטשנַא טוה ןעכייוו ַא ןוא סּפינש ַא

 רָאֹּפ ַא טימ לעדיימ ַא ,רעטכָאט ַא טָאהענ ןעבָאה ייז

 ;"עקצייפ , ןעפורעג רהיא ןעמ טָאה ,רימ ראפ רעטלע רהָאי
 עמירַא ייב .שיטַארקָאטסירַא ןעגנולקעג ךיוא רימ טָאה סָאד ןוא
 .(עקשטענייפ) עקצעגייפ ןעפורעג רהיא ןעמ טלָאװ ןעשנעמ

 םענעי ףיוא טניואוועג טָאה סָאװ ,דיא רעכייר רעטייווצ ַא

 ,רענגוי ןייק טינ ןיוש ,רעלדנעה ןעסקָא ןַא ןעוועג זיא ,קינַאג

 ,רענייבךעקַאב עדנעצרַאטשסױרַא טימ ,ךעלעקעב עטיור טימ

 טגעלפ רע .ןעקעטש ןייז ןופ עקלַאנ עצרַאװש יד קנעדעג ךיא

 נידנעהעטש ןוא ,סּפַאנש א ןעכַאמ זנוא וצ ןעמוקניײרַא לָאמַא

 ,טנַאה ןיא ןעקעטש ןייז טימ ,שיט-קנעש םעד ןָא טרַאּפשעגנָא

 ןוא ,סעּפע ןעלהעצרעד ןעמַאמ ןיימ רעדָא ןעטַאט ןיימ רע טגעלפ

 .ץיוו א ןענָאז לָאמַא

 ךיא -- רוחב ַא טניואוועג טָאה קינַאג "ןעכייר , ן'פיוא

 רע ןהוז סנעמעוו ןוא ןעפורענ םהיא טָאה ןעמ יוװ טינ קנעדענ

 -ענלַא יד .ס'רעלדנעה-ןעסקָא םעד זַא ,ךיז טכַאד .ןעוועג זיא

 טיול ןוא ,טשינרָאנ וצ ניט רע זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ עניימ

 רעד :ױזַא טסאפענ ךיז טָאה ןעפירגאב ענידסלָאמַאד עניימ

 .ןעניוט טינ ךאז ןייק וצ ףרַאד ריבג ַא ןופ ןהוז

 עזיד טניואועג טָאה סע וואו ,ּפערט ןעבלעזמעד ףיוא

 .קלָאפ-רָאּפ עטלַא ןא טניואוועג ךיוא טָאה ,עילימַאפ עכייר

 וַא ,רָאנ קנעדעג ךיא .רָאלק טינ ךיא קנעדעג רעטכיזעג ערעייז

 (רעטלאווראפ) "לעטירטָאמס, ַא ןעוועג זיא ןהוז רערעטלע רעייז

 טניואוועג טָאה ,עקטָאמ ,ןחוז רערענניא א .זיוהלוד ַא ןיא ץענרע

 רשפא ןוא ניצנַאװצ רהָאי ַא ןייז טזומענ טָאה רע .ייז טימ

 טנעלפ ןעמ זַא ,ןעכַאז עכלעזַא ןָאטּפָא טגעלפ רע .רענינייוו

 -ּמִא םהיא ןעטרָאד ןוא ,זיוהלוד רעד ןיא ןעמענקעװַא םהיא
 .ןעכָאװ עכילטע ןעטלַאה

 .שכַאר ,בָאה ןֹוא ,טינ ךיא קנעדעגנ ןעטייהלעצנייא ןייק
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 טסואװעג עי רעבִא בָאה ךיא .טסואוועג טינ לָאמנייק ,ךיז

 ןעּפעלשקעװַא ןיהַא םהיא טנעלפ ןעמ .טינ רע ןיא ענושמ זַא

 רע ידכ ,ןעפָארטשַאב ֹוצ םהיא םוא ,סינננעפעג ַא ןיא יװ ױזַא

 םהיא טגעלפ ןעמ ןעו .רעסעב ןערהיפפיוא רעטייוו ךיז לָאז

 ַא יװ ?יטש ןייז טייצ עסיוועג ַא רע טנעלפ ,קירוצ ןעגנערב

 ןערעװ ןעזָאלוצ רעדיו רע טגעלפ רעבָא ךָאנרעד ;עקניטָאק

 רעדיוו םהיא ןעמ טגעלפ ןַאד .םישעמ עדליוו ןָאטּפָא רעדיוו ןוא

 ,ןערהיפקעווַא

 ןוא רעטכעוו ַא טמוק סע יװ דליב םעד ךיז ראפ העז ךיא

 ןַא םימ .ןערהעװו טינ ךיז טגעלפ עקטָאמ וצ םהיא טמענ

 םעד וצ רע טגעלפ ,רענעקָארשוצ ַא ,ּפָאק ענעזָאלעגּפָארַא

 טגעלפ רענעי ןוא םערָא ןייז ןעקערטשסיוא ןיילַא רעטכעוו

 עסיורג ַא ןעביילקנָא ךיז טנעלפ ייברעד ,ןערהיפקעווַא םהיא

 ןעצנאגניא רימ טגעלפ ענעצס יד ןוא ,ןעקוק געלפ ךיא .לעדער

 .ןערעדורוצ

 ן'פיוא ךיילנ ,ףיוה ןופ לייט רעניטכיל רעד ןופ ןעטימ ןיא

 טרהיפעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעריט יירד ןענופעג ךיז ןעבָאה ,קורב

 טניואוועג טָאה רעטסלעטימ רעד ןיא .תוריד ערעדנוזאב יירד וצ

 רע טָאה ןושרג .זיוה ןופ רעטלאוורַאפ רעד ,"עבַארגדָאּפ , רעד

 .רָאה עכיליורג טימ ,רערַאד ַא ,דיא רערעטלע ןַא ,ןעסייהעג

 עכלעוו ,סעקישטדַאירדָאּפ ייב עלעטש ַא סעּפע טַאהעג טָאה רע

 -ַאב םעד ,סינגנעפעג רעד וצ ןעטקודָארּפ טלעטשענוצ ןעבָאה

 רע ןוא ;ןעטייצ ענעי ןופ "רעמונ רעטנהעצרעפ , ןעטמהיר

 ַא ,ןהוז ַא רענייז .ךיז טוט ןעטרָאד סָאו ןעלהעצרעד טגעלפ

 טגעלפ ,ןָאט וצ סָאװ טַאהעג טינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,ל'רוחב

 טרערעג טָאה רע .םינכש ענעדישראפ יד וצ ןעמוקניירא טפָא

 ןעלהעצרעד טנעלפ רע ןוא ,לעכיימש ַא טימ סנעטסיימ ,ךס ַא

 .ףיוה םעד ןופ תיבה-לעב םעד .ן'יקסנומרישז חבש ןופ םיסנ יד

 .ןעהעזעג טינ לָאמנייק ךיז טכַאד ךיא בָאה ןיילַא ן'יקסנומרישז

 םעד ,עּפיל וצ טרהיפעג טָאה ןעריט יירד יד ןופ ערעדנַא ןַא

 עניציּפש ַא טימ ,דיא רערעטלע ןַא ךיוא ,רעכַאמ-לעטשרעב

 ןעגעלפ םיאנוש זַא ,ערעטיש ַאזַא ןוא עקניניילק ַאזַא ,עלעדרעב
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 -ראפ ןיא טערטרָאּפ ןייז ."רָאה ןהעציירד עּפיל , ןעפור םהיא
 ַא טימ ןוא ּפָאק ן'פיוא עקלומרַאי ַא טימ חומ ןיימ ןיא ןעבילב
 ךילטנעגייא רע ןיא רעכַאמ-לעטשרעב ןייק .ליומ ןיא עקלויל

 עכלעוו ,רָאה-ריזח טימ טלעדנַאהעג רָאנ טָאה רע .ןעוועג טינ
 טניטרעפענוצ ןוא טמַאקעגסױא בוטש ןיא םהיא ייב טָאה ןעמ

 .ךעלטניב עגידכעלייק ןיא

 ייב יורפ עטייוצ יד ,יורפ ןייז .טלעג טַאהעג טָאה רע

 טינ רע טָאה ןענרעל .םהיא ןופ רעגניא ןעוועג ןיא ,םהיא

 טלָאװ רע יו ױזַא ןעטלַאהעג רעבָא ךיז טָאה רע ;טנעקעג
 םעד ןופ ןעכַאלּפָא טגעלפ עטַאט ןיימ .ןדמל א דיא ַא ןעוועג
 ןערעל ,טייצ ָאד זיא סע ןעוו ,הירפרעד ןיאג :טגָאז רע יװ
 רעטָאפ ןיימ טנעלפ "עלעסיב , טרָאװ םעד .,"עלעסיבַא רימ ךיא
 ,ןעמירסרעביא

 ןופ םינזח ערענעלק יד ןופ -- ןזח ַא ןעוועג זיא עּפיל
 ףיוה רעצנַאג רעד טנעלפ םיארונ םימי ראפ ןוא -- טדָאטש
 טגעלפ ןעמ .םיררושמ ענייז טימ רדסמ ךיז זיא רע יו ןערעה

 ןאד ןוא ,רָאכ ס'ךענעה רעזייל וצ ןערעהוצ רהעמ רעבָא ךיז
 -עביא .טרעטשעג רָאנ ןעמיטש רעיפייירד ס'עּפיל 'ר ןעבָאה
 ןענעלפ ןערָאכ ייווצ יד ױזַא יו -- טקנוּפ רעזיד זיא ,סנעגיר
 .טלעּפענרַאפ קרַאטש ןורכז ןיימ ןיא --- םענייאניא ןעכליה

 ,ןעשנעמ עכילרנײרפטסַאג ןעװעג ןענייז יורפ ןייז ןוא רע
 םעד ראפ ץאלּפיסגנולמאזראפ ןימ ַא ןעוועג ןיא ייז ייב ןוא
 תבש ?בקמ ןעטרָאד ןעמ טגעלפ טכַאניױצ-גאטיירפ .ףיוה ןעצנַאנ
 ןעװעג ךָאנ זיא סע ןעוו ןעמוקנעמאזוצ ךיז טגעלפ ןעמ .ןייז
 ןעלהעצרעד רעדָא ןעסעומש ןוא ןעציז טגעלפ ןעמ .ניטכיל
 ןעלהעצרעד עבַארגדָאּפ רעד ןושרג סָאד טגעלפ ןַאד .תוישעמ ריז
 ואוו ,גרַאב:סָאלש םעד ןופ ןוא "רעמונ ןעטנהעצרעפ, םעד ןופ
 יד ידכ ,ןעסישסיוא ןעמ טנעלפ ,רהוא 12 טקנוּפ ,גָאט ןעדעי
 ךָאנ ןַאד ןיא סָאד) טייצ עגיטכיר יד ןעסיוו לָאז טדָאטש
 .טרהיפעגנייא סָאד טָאה ןעמ יו קנעדעג ךיא .סעיינ ַא ןעוועג
 ץפיוא ןעקוק יבר ןיימ טנעלפ רהוא 12 יװ קנערעג ךיא ןוא
 ןעצנַאנ ןרעביא .ניטכיר טהעג רע יצ ןהעז ,רעגײז-טנַאװ
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 ןעלעטש ייז ןוא סרענייז יד ףיוא ןעקוק ןַאד ןעמ טנעלפ טרָאטש

 .(?סָאש , ן'כָאנ

 ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןעוועג זיא עבארנדָאּפ רעד

 סוסקול ַאזַא ךָאנ ןַאד טָאה עטַאט ןיימ) סרעגייז ןענָארטעג

 -סָאלש ן'פיוא סָאש םעד ןענעוו גידנעדייר ןוא ,(טגָאמרַאפ טינ

 ,ץלָאטש טימ ןעגָאז ןוא ןעמענסױרַא רעגייז ןייז רע טנעלפ ,גרַאב

 םינכש יר ןופ רֶאֹּפ ַא ןוא ."סָאש ן'טימ טקנוּפ , טהעג רע זַא

 .ןעמירקרעביא ךָאנרעד סָאד ןעגעלפ

 טגעלפ ,חסּפ עמַאס זיב הכונח ןופ ,ןעדנעוװָא-רעטניוװ יד ןיא

 ןיימ .ןעטרָאק ןיא ןעליּפש רעכַאמ-לעטשרעב םעד עּפיל ייב ןעמ

 ןעבעל ןהעטש געלפ ךיא ןוא ןעמענילייטנא טפָא טגעלפ עטַאט

 ןימ ַא) "עקַא, טליּפשעג רעמיא טָאה ןעמ .ןעקוק ןוא םהיא

 ;ןענַאטשרַאפ טינ ךיא בָאה ןעטרָאק יד ,("רעקוָאּפ , רעטצריקרַאפ

 בָאה ,זייט רעיפ טַאהענ טָאה עטאט ןיימ ןעוו ,לָאמנייא רָאנ

 ךיא .ךַאז עכילנהעוועגנוא ןַא סעּפע ןיא סע זַא טלהיפעג ךיא

 :ןעהירשעגסיוא בָאה ךיא זַא ,ןערָאװעג טשאררעביא ױזַא ןיב

 *! עטַאט ,יוא,

 םעד טימ ןוא ,קוק ןעזייב ַא ןעבענענ רימ ףיוא טָאה רע

 ךיילג ךיז ןענייז ערעדנַא יד .טכַאמעג רעגרע ךָאנ רע טָאה

 ."ןעפָאלוצ ,

 עמהענעגנַאנוא ןעמוקרָאפ ןעטרָאק יד ייב ןענעלפ לָאמַא

 סנעטסיימ .לוק ן'פיוא ןעיירש ,ןעגירק ךיז טנעלפ ןעמ .סענעצס

 -לייטנא ןעסיוועג ַא בילוצ ןעמוקסיורַא ןעלַאדנַאקס יד ןעגעלפ

 ס'יקסנומרישז ןיא טניואועגנ טינרָאנ טָאה רעכלעוו ,רעמהענ

 ,לעדרעב רעצראווש ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג זיא סָאד .ףיוה

 סלַא ךָאו ַא ?לעבור יירד טנידראפ טָאה סָאװ ,ןצבק ַא לעדיא א

 רעפיצ םעד קנעדעג ךיא) יירעיורב-רעיב ַא ןיא רָאטקעלַאק ַא

 ןופ "ןָאזעס, רעד ןעגנאפנָא ךיז טנעלפ סע זא ןוא ,(טוג ץנַאג

 יו .ןעליּפש ןוא ןעציזּפָא טכענ ענעצנַאנ רע טגעלפ ,ןעטרָאק

 לֶָאמַא .טינ ךיא סייוו ,ןעזייװַאב טנעקעג סָאד טָאה רע יױזַא

 טגעלפ ,טּפַאכעג םהיא טָאה ןעמ ןַא ןוא ,"ןעהיירד, רע טנעלפ

 -עגסױרַא לָאמ רַאֹּפ ַא םהיא טָאה עפיל 'ר .המוהמ ַא ןערעוו

 .ןעמוק קירוצ רעבָא טנעלפ רע .,ןעבירט
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 לײטנַא ןייק לָאמנייק ןעלַאדנַאקס יד ןיא טָאה עטַאט ןייט
 טמהעשרַאֿפ רע טגעלפ סענעצס עכלעזַא ייב ןעמונעג טינ
 .בוטש ס'עפיל 'ר ןופ ןהעגסױורַא טייהרעקניליטש ןוא ןערעוו
 וצ ףיא טימ טמענ רע ?יפיוו ןעסיוו טינ לָאז עמַאמ יד םוא

 יז ןעוו ,טנעמָאמ א ןעטיהּפָא רע טגעלפ ,ןעטרָאק ןיא ןעליּפש

 ,טינ קנעדענ ךיא .לעטסעקישיט םוצ טנעהַאנ טינ ךיז טניפעג
 רעניסעמלענער ןייק רעבָא ;ןערעטש ןעו םהיא לָאז יז זַא
 ' .ןעװעג טינ ייס-יוו-ייס רע זיא רעליּפש

 טָאה תוריד עטשרעטנוא יירד יד ןופ רעטירד רעד ןיא

 זיא סָאד .קאמורפ רעכילרהע-ףיט ַא ,סורּפ לערעמש טניואוועג

 טימ ,גיסיירד ןוא עכילטע רהָאי ַא ןופ אמתסמ ,דיא ַא ןעוועג

 טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעניױא עצראווש טימס ,רָאה עצרַאװש

 .וייב רעמיא זיא רע זַא ןעניימ נעלפ ךיא זַא ,קוק ןעטסנרע אזא
 ןעגנַאגנעג טלָאװ יז .ּפיט רערעדנַאנַא רָאנ ןעוועג זיא יורפ ןייז
 טָאה רעדניק ערהיא ןוא ;טנעקעג טלָאװ יז ןעוו ,קורַאּפ ַא ןחָא
 ןעניטנייה ן'פיוא ןעהיצרע טלָאװעג ביֹוהנֶא ןֹופ ךיילנ יז

 .ןערהיפסיוא טנעקעג טינ סָאד יז טָאה טשרעוצ רָאנ ,רענייטש

 ערעייז עלא ןוא ,יורפ ענהעש א ןוא עגולק ַא ןעוועג זיא יז
 ַא ,עילַאזָאר ,רעטכָאט עטסטלע יד .ענהעש ןעוועג ןענייז רעדניק

 -ַארק ַא ןעװעג ןיא ,ןהעצפופ-ךןהעצרעפ רהָאי ַא ןופ עלעדיימ

 זיא ,רענהעש ַא ךיוא ,עק'השמ ,לענניא רערעטלע רעד .עציוװַאס

 ,ייז וצ ןעמוקניירא טּפָא ךיא געלפ ;רבח ַא רעניימ ןעוועג

 ןעמוקעגרָאפ ןעטרָאד זיא ,םיבוט םוי יד רַאפ ,לָאמַא

 טָאה ןעמ סָאו ,עקטָאּפַאק ַא רעביא בוטש ןיא עטַאבעד ַא

 ןַא טלָאװעג טָאה רעטומ יד .ןעק'השמ ראפ ןעהיינ טזָאלעג

 רעבָא ,"ָאטס םוצ, ןוא ערעצריק ַא ןעהיינ םהיא לָאז ןעמ

 עגנַאל ַא ןייז לָאז עקטָאּפַאק יד זַא טנע'קסּפ'עג טָאה לערעמש
 ץלֲא -- רדרע רעד וצ רעטנהענ סָאװ .עטיירב ַא רהעז ןוא

 ױזַא ןוא ,סע טסייה ,גיטלעוו-טנייה רעגינייוו סָאװ ; רעטיירב

 ץלא ךיז טָאה רעטעּפש רהְאי עכילטע) ןעבילבעג סָאד זיא

 ןעבָאה רעדניס יד .טרהיפענסיוא טָאה יורפ יד ,טהערדעגרעביא
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 םעיינ ן'פיוא ןעננאנעג ןיא ץלַא ןוא ,ןערידוטש וצ ןעביוהעגנָא

 .(רעגייטש

 "ןעפנארב ןעכייר ַא ייב רעטלַאהכוב ַא ןעוועג זיא לערעמש

 ךיוא זיא רעכלעוו ,שטשָאדָאיװס עווייפ ןעמָאנ ן'טימ רעלדנעה

 -טנייה טדיילקעג ןעוועג זיא שטשָאדַאיװס .זעינילער רהעז ןעוועג

 ערָאמ רעד ךָאנ טדיילקענ ןעוועג ךיוא זיא יורפ ןייז ןוא ,גיטלעוו

 רעייז טימ טדָאטש ןיא םש ַא טאהעג רעבָא ןעבָאה ייז .ךָאנ

 חסּפ דעומה לוח זַא ,ןעלהעצרעד טנעלפ עטַאט ןייט .טייסמורפ

 .גיד'ץמח זיא טניט ?ייוו ,טינ שטשאדַאיוװס טביירש

 ןערעמירַא םעד ףיוא טניואוועג ןעבָאה סָאװ יד ןעשיווצ

 .בייו עטענורב ןייז ןוא טחוש רעדנָאלב ַא ןעוועג זיא ,קינַאנ

 "עקטעפַאש , א ןעוועג זיא יז ןוא סופ א ףיוא ןעקנוהעג טָאה רע

 רעצרַאװש א ןיא ןהעז רעמיא ךיא געלפ םהיא .(עקיאַאז)

 ןוא ,שנעמ רעליטש א ןעוװעג זיא רע .עטָאּפַאק רענעטנעוועג

 עניסַאּפש ַא גידנעלהעצרעד ,טפָא .ענידעבעל ַא ,עגיטסול ַא---יז

 טינ רעבָא טגעלפ יז .,ןעטעפאשראפ ךיז יז טגנעלפ ,השעמ

 ױזַא ,רעטכעלעג ַא טימ ןעגידנע ןוא טומ ןעטוג רהיא ןערילרַאפ

 .סַאּפש םעד ןופ לייט ַא ןעוועג טלָאװ ןעלמַאטש רהיא יו

 ,רעביירש רעד ץלַאמש טניואוועג טָאה קינַאג ןעבלעז ן'פיוא

 טַאהעג טָאה רע .טדָאטש ןיא רערהעל עטנַאקַאב יד ןופ רענייא

 טנייה .דרָאב ןוא רָאה עצרַאװש רהעז ןוא םינּפ ןעלעקנוד ַא

 .רענַאקיסקעמ ַא יװ סיוא טהעז רע זַא טגָאזעג ךיא טלָאװ

 ריס .ביירש ןוא ץיז ךיא יו ןעהעזענ רע טָאה לָאמנייא

 ךיא ןוא ,ןָאדרָאנ עציא יו ןעביירש ןענעק טלָאװעג ךיז טָאה

 תויתוא יד גידנעלצניק טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיב ןעציזּפָא געלפ

 ךיא .לֵָאמ רענילדנהעצ הרוש עבלעזיד גידנעביירשרעביא ןוא

 ערַאברעדנואװ ַא ןיוש בָאה ךיא זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ןיב

 ןופ רענייא ייב ןענופעג רימ זלַאמש טָאה ,ָאזלַא .טפירשדנאה

 ןעבעגעג ,טקוקעגנייא ךיז טָאה רע .ןעננוביא עזָאלדנע עניימ

 . םנַאזעג ןוא ,ּפָאק ן'רעביא טעג ַא רימ

 ! השקשינ רָאנ סעּפע ןיוש ךֶאד טסבירש !עהע -
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 לענניא ַא רַאפ, :טסרעמַאב רע טָאה ןעטַאט ןיימ וצ ןוא
 ."טכעלש טינ רָאג סָאד זיא ןערהָאי ענייז ןיא

 .ןעסָאנעגּפָא רימ רע טלָאװ רעסַאװ עטלַאק טימ יװ ױזַא

 טניואווענ טָאה ,קינַאנ ןעמירָא םעד רעטנוא ,לעקניוו ַא ןיא

 רעכלעוו ,עלעדרעב רעדנַאלב ַא טימ גנוי רעטנוזעג ַא ,רעלזנעג ַא
 רעד טימ ביוה ַא ןעבעג וצ טפָא טייהניואועג ַא טאהעג טָאה
 וצ קנעש רעזנוא ןיא טַאהענ ביל טָאה רע .עצײלּפ רעטכער

 טָאה רע ןוא שנעמ רעטסָארּפ ַא ןעוועג זיא רע .ענישַאװק ןעסע

 .ןעטסָארּפ א ראפ ןעטלאהעג ךיז

 יו ,"רערילעבוד , רעדָא ,רילעבוי ַא ןעוועג ןיא ןכש ןייא
 רעכילפעה א ןעװעג זיא רע .אנליוו ןיא ןעגָאז טנעלפ ןעמ
 טימ ךיילגראפ ןיא ןוא ,עלעדרעב רעדנָאלב ַא טימ ןַאמ רעגנוי
 -טנייה ןוא טענ טדיילקעג ןעוועג רע זיא םינכש יד ןופ בור סָאד
 טָאה יורפ ןייז יו רעבָא ,טארייהראפ ןעװעג זיא רע  .גיטלעוו
 ,טינ ךיא קנעדעג ,ןעהעזעגסיוא

 ןערעמירָא ן'פיוא טניואוועג טָאה סָאװ ,עילימאפ ןייא ןופ
 ןעמ טָאה עקזייא ,לעגניא ַא רָאנ ךילטייד ךיא קנעדעג ,קינַאג
 ,רימ ראפ רעסערג ןוא רעטלע ןעוװעג ןיא רע .ןעפורעג םהיא
 ךיא קנערעג זייוולייט .םירבח עגידנעטש ןעוועג רעבָא ןענייז רימ
 ןעוועג זיא רע .ןַאמוט ַא ךרוד יוו---רעטסעווש ערעטלע ןייז ךיוא

 רעבָא ,סַאּפש ןעכַאמ טפָא טנעלפ רע .רעטוג ַא ,רעכילטנערָא ןַא

 .ןפוא ןענידנעטשנא ןעליטש ַא ףיוא ץלַא

 -רישז ןיא טָאה רעכלעוו ,לעבייו רעננוי ַא ןופ ןַאמ רעד

 ןיימ ךָאנ ןיא ,לעמערקיזיּפש ַא ןעטלַאהעג ףיוה ס'יקסנומ
 ןופ רעטסטנאסערעטניא רעד ןעוועג ךָאנ דנַאטשראפ ןעגיטנייה
 םעד ןופ רעניואוונייא ערעדנַא יד ןעוו .םינכש ערעזנוא עלַא
 ייז ןעטלָאװ ,"ּפיט, טרָאװ םעד ןופ טסואוועג ןעטלָאװ ףיוה
 "!פיט ַא ןיא סָאד, :טגָאזעג םהיא ףיוא

 םהיא טנעלפ עטַאט ןיימ רעבָא ,עילע ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז
 -נעזייר ַא ןעוועג זיא רע ."עקשטעילע, יו שרעדנַא ןעפור טינ
 טפֶא טנעלפ ןוא ,טפעשענ םירפס ַא ראפ קישטשַאקירּפ רעד
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 639 אנליוו ןיא ןערהָאי עטשרע

 םיארונ םימי יד ןוא חסּפ ףיוא .סעינרעבוג עטייוו ןעכוזַאב

 ןעטימ ןיא ;טייצ ערעגנעל ַא ףיוא םייהַא ןעמוק רע טנעלפ

 סָאד רעבָא ,ןעזייואב ךיוא ךיז רע טנעלפ רעמוז רעדָא רעטניוו

 .געט עבילטע ףיוא רָאנ בור

 ,רוגיפ רעסואימ ןייק טינ טימ ,ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג זיא רע

 ויא רע ןוא ,ןעסייוו ַא ,םינּפ ןע'סואימ ןייק טינ טימ ןוא

 לעכיימש ַא טגעלפ רע ןעו .ןעבעל טימ לופ ןעוועג רעמיא

 .ןהייצ עסייוו ענהעש ןעשטשילבסורַא ליומ ןייז ןופ ןענעלפ ,ןָאט

 ידנעמאלפ ַא ,שנעמ רעזעיגילער תמא ןַא ןעוועג ןיא סָאד

 רעבלעזרעד וצ ןוא טייקמורפ טימ טנערבעג טָאה רע .רעזעיגילער

 םעד ךרוד .טסולסנעבעל טימ טנערבעג ךיוא רע טָאה טייצ

 רעשידיסח ַא סלַא טייקמאזקרעמפיוא יד ןעניוצעג רע טָאה

 ןיא רע שטָאכ ,דיסח ןעפורעג םהיא טָאה ןעמ ןוא ,רעטקַארַאכ

 .דננתמ א ןעוועג

 סָאװ ץלא טימ רָאפ םהיא ךיז לעטש ךיא ןעוו ,טנייה

 ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,םהיא ןופ טרעהעג ןוא ןעהעזעג בָאה ךיא

 -- ןעצרַאה ן'טימ ןוא רגנתמ א ןעוועג רע ןיא ּפָאק ן'טימ זַא

 .ריסח ַא

 רע .םירפס ענייז טימ ןעלױּפ ןיא ןייז טפָא טנעלפ רע

 טנעלפ רע ןוא ,םידיסח עגיטרָאד יד טימ ןעגניירבראפ טגעלפ

 םעד ןעגעוו ,תובהלתה רעייז ןעגעו ןעלהעצרעד רעמיא זנוא

 ןופ ףיוה םעד ןיא טריטסיזקע סָאװ ,טייקכילרעדירב ןופ טסייג

 -ניטסול ןוא םייקנידעבעל רעייז ןעגעוו ,ןעדיא ןעטוג ַא ןערעיײז

 ?עזעלג ַא ןופ יא ,ןענוואד ןופ יא האנה רעייז ןעגעוו ,טייק

 .ןערעדנַא םוצ רענייא טייהנעבעגרעביא רעייז ןעגעוו ; הקשמ

 יד ןוא ןעכַאלסױא ןעגנורעדליש עזיד טנעלפ עטַאט ןיימ

 טנעלפ רע זַא רעבָא בילנ ךיא .ןעלדיז רע טנעלפ םידיסח

 ."שנעמ-ייטראּפ , סלא רָאנ ,גנוגייצרעביא ןופ טינ ןָאט סָאד

 ס'עקרעמערקיזייּפש רעד ןעמ טנעלפ ,ןעגיוא יד רעטניה ,טפָא

 ךיא טייוו יו ,שטָאכ ,"רענעגושמ רעד עקשטעילע. ןעפור ןַאמ

 רעטסרהעלק רעד יו רהָאלק ןעוועג רע ןזיא ,ןענַאטשרַאפ בָאה

 .ףיוה ס'יקסנומרישז ןיא רעטסגילק רעד יװ גולק ןוא

 ,ןעגניז ןוא ןעגנירּפש ,ןעצנַאט רע טנעלפ הרות תחמש



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב 64

 ַא ןעועג רעדיו זיא םעד ןיא ןוא ;טלעװ ַא ןערעקרעביא
 ַא טימ גנורעטסייגַאב רעזעינילער ןופ רעקַאלֿפ ַא :שימעג
 .קשח-סנעבעל ןופ רעקַאלפ

 ייז ןענייז ,ןעכַאלּפָא םהיא ןופ טגעלפ רעטָאפ ןיימ םנה
 טפָא ןענעלפ ןוא דניירפ עטוג עמיראוו ןעוועג ןענעווטסעדנופ
 רעסעב ךס ַא טנעקעג ןעבָאה ייז .ןעמַאזוצ ןענניירבראפ עדייב
 .טגינייאראפ ייז סָאד טָאה רשפא .םינכש ערעדנַא יד יו ןענרעל
 טַאהעג ןעבָאה ייז סָאװ עניצנייא סָאד ןעוועג טינ זיא סָאד רעבָא
 ןעוועג ךיוא רוטאנ רעד ןופ זיא רעטָאפ ןיימ ;ךילטפאשניימעג
 ַא רָאנ ,קאמורפ רעטרעטסייגאב ַא ךיוא ,טסאיזוטנע רעסיורג א
 ןימ טנעלפ הרות תחמש ."עקשטעילע , יו רעטצעזעג ךס
 .רע יװ דליוו ױזַא טינ רעבָא ,ןעגניז ןוא ןעצנַאט ךיוא עטַאס
 ייז ןענעלפ ,ןעפנַארב לעסיבַא ןֹופ סולפנייא םעד רעטנוא ,ןַאד
 יװַא ,"עקכַאש6 ןוא "עקלע, ןעפור ןערעדנַא םעד רענייא ךיז
 ,ךעלנניא-רדח ןעוועג ןעטלָאװ ייז יו

 ןעריא ערעדנַא ןוא ייז ןעוו ,הרות תחמש ַא ןיא ,לָאמנייא
 ,עקשטעילע טָאה ,בוטש ןיא זנוא ייב טעילוהעג ןעבָאה ףיוה ןופ
 -לעטשרעב םעד עּפיל ייב קורַאּפ םעד טּפאכעגּפָארַא ,גידנעצנַאס
 טָאה עקשטעילע המוהמ ַא ןערָאװעג זיא ןַאד ,בייוו ס'רעכַאמ
 טָאה עטכישענ רעד טימ ,לָאמ טנעזיוט טגידלושטנע ךיז
 םענעגושמ םעד עקשטעילע ןופ זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .טכָאקעג
 ,ןעטראוװרע ץלַא ןעמ ןעק

 יו ,/,טעקשָאינשעגנָא, ןייז טגעלפ עטַאט ןיימ ןעוו
 רָאנ ןעפערט טגעלפ סָאד ןוא -- ןעקירדסיוא ךיז טנעלפ רע
 -ניז רע טגעלפ -- החמש ַא ףױא סעּפע רעדָא הרות תחמש
 םהיא טנעלפ ןאד .ןענייוואוצ ךיז עקּפָאה עכיליירפ ַא גידנעג
 : ןעיירש ןוא ןעּפעלש עקשטעילע

 ,ךַאל !!עקכאש .,ןענייוו טינ טנייה רָאט ןעמ --
 ! וד סרוקיּפַא

 ןיירא זיא רע ןוא ,םייחרעד ןיא ןעוועג זיא עקשטעילע ןעוו
 ענייז ןופ ןעלהעצרעד רע טנעלפ ,תבש תלבק וצ ן'עּפיל וצ
 ךיא .עטנאּפשעג יו ןערעהוצ ךיז עלא ןעגעלפ ןאד ןוא ,סעזייר
 ןץימש ןיא ליּפש עגניטסול ַא טרעדלישעג טָאה רע יו קנעדעגנ
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 טָאה ןעמ יװ ןוא ,לעטדעטש עשיליוּפ-ףיט ַא ןיא ,םידיסח ייב
 ."טקַאהעגניירא , ןוא ןעגיוצעגסיוא םהיא

 ַא ןעמוקעגרָאפ בוטש ןיא ן'עקשטעילע ייב ןזיא לָאמנײא

 םעד ןיא טדערעג ךָאנרעד טָאה ןעמ רעכלעוו ןענעוו ,עטכישעג

 .דנעגעג סַאגנ ןַאפעטס ןעצנַאג

 ,סַאנ ן'פיוא ןעמוקענסױורַא זיא םָארקדזייּפש ס'בייוו ןייז

 ףיוא ,ףיוה טייז רערעדנַא רעד ףיוא רָאנ ,קנעש רעזנוא יװ ױזַא

 ןזיא גנוניואוו רעייז ןוא .?עקילואווַאז םעד ןופ גָאר עמאס םעד

 ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ךעלרעמיצ עקניניילק יירד ןופ ןענַאטשַאב

 לערעמיצ ןייא ייז ןעבָאה .לעמערק רעד רעטניה ןעניוצעג

 רעמיצ ןעניזָאד םעד ןעבָאה טייצ עסיועג א ןעגנודראפ

 -ןהעצ ַא ,להוש רעניבַאר רענליוו רעד ןופ רעליש ייווצ ןעמונרַאפ

 טרידוטשעג ןעבָאה טייל עננוי עשידיא ואוו ,טלַאטשנַא רעניסַאלק

 ץלַא טָאה ןעמ ואוו ןוא ,בר םענָאיזַאק ףיוא רעדָא רערהעל ףיוא

 ,שיסור ףיוא טנערעלענ

 רעמיצ םענעי ןופ טָאה ,גאטימכאנ תבש  ַא ןיא ,לָאמנייא
 .ןעסָאריּפַאּפ ןופ ךיור רעד ןעזיוועג ךיז

 ַא ןעכַאמ ןוא ייז וצ ןהעגניירא טלָאװעג טָאה עקשטעילע
 .גינעווניא ןופ טקורראפ ןעוועג רעבָא ןיא ריט יד .,לַאדנַאקפ

 ןעמ זַא ,ןעטליש ,ןעיירש ,ריט ןיא ןעצעז ןעמונעג טָאה רע
 "סעקישטניבאר, יד ףיוה ןעצנאג ןופ ןעפָאלעגנעמאזוצ ךיז זיא

 טָאה עקשטעילע .טרעפטנעעג טינ ןוא טנעפעעג טינ ןעבָאה

 ,הנכס 8 ןעוועגנ זיא ןעצעז ל?יפוצ רעבָא ,ריט ןיא טצעזעג רעטייוו

 ראפרעד רע טָאה .תבש םוא ריט יד ףיוא רע טכערב רעמָאט

 "ענ טָאה רע  .גנוצ ן'טימ ןערידרַאכמָאב רעקרַאטש ןעמונעג

 ןערעה טנעקעג ךיז טָאה לוק ןייז .טמערוטשענ ,טרעוװלוֿפ

 .לעקרעמ ןעצנאג ן'רעביא

 ןוא םעטִֶא םעד טעייטראפ ןעבָאה "סעקישטניבאר , יד
 ןעטלאהעננָא יוזא טָאה גנורעגאלאב יד .ןעגיוושעג רעטייוו

 "רעטנוא עטרעגאלאב יד ךיז ןעבָאה ךילדנע .טייצ עשביה ַא

 -סיורא ךיז ןעוועג ןעגנואווצעג ייז ןענייז ןענרָאמ ףיוא .ןעבעגעג

 .ןעביילקוצ
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 רעד טימ ,ףיוה ןעצנאג ן'ראפ ןעיוב ןעמ טנעלפ הכוס ַא

 עכלעוו ,רעלדנעה:סקָא םעד טימ סעסעניּפ יד ןופ עמהאנסיוא
 "לינאנ ןעבייר , ן'םיוא הכוס ערעדנוזאב א טַאהעג ןעבָאה

 ן'םיוא ןעלעטשפיוא ןעמ טגעלפ הכוס עניײמעגלַא עסיורג יד
 ןעשיט עסיורג ייוצ ןהעטש ןענעלפ רהיא ןיא ןוא .ףיוה

 טָאטשנַא רעסעפ עטסוּפ טימ רעטערב ןופ עטּפאלקעגנעמאזוצ

 טּפיוהרעביא טָאה רעכלעוו ,עטַאט ןיימ רהיא טָאה טיובעג .,סיפ
 ץ'עקשטעילע ןופ ףליה רעד טימ ,ןעווערטסיימ וצ טַאהעגנ ביל
 עטַאט רעד ןעוו ,הליענ ךָאנ ,רוּפכ םוי ,ףיוה ןפ ךאלגנניא יד ןוא
 םעד, ןענָאלשניירא ךיילג רע טגעלפ ,?הוש ןופ ןעמוש טגעלפ

 ,"לעקעלפ ןעטשרע
 עטשרע יד ךילכעזטּפוה ,הכוס ןיא ןעטייצלָאמ יד

 ליפ ױזַא טעמכ ןעפאשראפ רימ ןענעלפ ,ערעשטעוו עגיד'תוכוס
 עלַא .רהעמ ךָאנ ןיז ןעסיוועג א ןיא .רדס רעד חסּפ יוװ קילג

 ,ךעליירפ זיא'ס גיד'בוט-םוי זיא'ס ,ןעמאזוצ ןעציז תוחּפשמ

 טהעז רעדעי ,רקיע רעד זיא סָאד --- ךילנהעוועננוא זיא'ס ןוא

 -לעב עדעי .שיט םוצ ןעמ טגנאלרעד ןערעדנא ןעדעי סָאװ

 ַא ָאד ,שודיק רענייא טכַאמ ָאד .סיוא ךיז טנייפ עט'תיבה

 -עניינ ןופ שוא טרעטיצ ץרַאה יד .רעטירד ַא ָאד ,רעטייווצ

 .סערעטניא ןוא טייקניר

 רימ ייב זיא דנעוֶא ןעטשרע םעד הכוס ןיא שודיק רעד

 עשילמיה יד ארעּפָא ןַא וצ ערוטרעװַא עטסרעייט יד יוװ ןעוועג

 לָאמנייק ךיא ןעק ,ןעלהיפ ייברעד געלפ ךיא סָאװ ,גנוגערפיוא
 .ןעסעגראפ טינ

 טינ הכוס ןיא בור סָאד ןענייז ךעלדיימ יד ןוא רעכייוו יד

 רענעמ יד גידנעגנאלרעד ןעמונראפ ןעוועג ןענייז ייז .ןעסעזעג

 רֶאֹּפ ַא ןעװעג רעבָא ןענייז סע .שיט םוצ ךעלנניא יד ןוא

 יד ,עקטעפאש יד ןעוװועג ןיא ייז ןופ ענייא ןוא ,ןעמהאנסיוא

 טננאלרעד ייז טָאה סע רעו .טחוש ןעדנַאלב םעד ןופ יורפ

 טימ ןעציז רעמיא טנעלפ יז .טינ דיא קנעדענ ,ןעסע סָאד

 קורַאּפ ןעצראווש רהיא טימ יז טציז טא .הכוס ןיא ןַאמ רהיא

 יז .ךילנהעוועג יו ,עכילחערפ ַא .תואּפ עדנַאלב ענייז ןעבעל

 ךיז טנרָאז יז .ןעניױא יד ןיא ןיירא עלייו עלַא םהיא טקוק
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 ַא יו ךעלעיַאװַא םהיא וצ טכאמ יז .ןעסיב ןעדעי ןייז ןעגעוו

 .דניק ַא וצ עמַאמ

 רהיא ןעדייראב ,סָאד ןעקרעמאב סָאװ ,רעבייוו ערעדנַא יד

 ןענָאז -- ,"טלָאה םהיא טָאה יז זַא ןעזייוו ליוו יז .ךָאנרעד

 ערה ןושל רעייז ןיא רעבָא ןיא טפיג ןייק .ךיז ןעשיווצ ייז

 .ייז ןעשיווצ רעלוּפָאּפ זיא עקטעפאש יד םורָאװ ,ָאטינ

 ןַא ףיוא ךילהערפ זיא סע ןוא ,ןעמ טגניז ןעסע ן'כָאנ

 -ניטסול ןייז טימ ןעלהיפ ךיז טזָאל עקשטעילע .ןפוא רעדנַא

 טימ עטַאט ןיימ ןוא ,םינּפ ןעמורפ ןענידנענייש ןייז טימ ,טייק

 -לעטשרעב רעד עּפיל .עמיטש-רָאנעט רעקרַאטש ,רעכיוה ןייז

 .ץלָאטש עשינזח טימ טנניז רעכַאמ
 ,רָאלק ןייז לָאז לעמיה רעד טָאג ןעטעבעג רעמיא בָאה ךיא

 רעטסנעלק רעד ןיירא ךכס ן'כרוד טעּפאק סע ןעוו םיראוו

 יד ןופ ּפָארַא ךיילנ טּפַאכ ןעמ :םָארגָאּפ ַא טרעוװ ,ןעּפָארט

 ערעטיב א רַאפ סָאװ .בוטש ןיא טנָארט ןעמ ןוא ןעשיט

 !ןייז טנעלפ סָאד גנושיוטנע
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 רעד דוד -- .עלעצעק א -- .קנַאב-ףָאלש רעטיור רעד
 .רעסקעלפ

 .קנַאב-ףָאלש םעיינ ַא ןעכַאמ טזָאלעג טָאה עטַאט רעד

 ןעמ טנעלפ אנליו ןיא ,ץלַא ןעמ טפיוק קרָאי וינ ןיא

 -עגּפָא ןעוװעג זיא קנַאביףָאלש רעיינ רעד ,ןעכַאמ ןעזָאל ץלַא

 ןעװעג ןיא טייקיינ רעטיור ןייז טימ ןוא ,טיור ףיוא טבראפ

 ךילבעטשכוב סָאד טָאה ,סנעטסגינייוו ,ריס .בוטש יד ?ופ

 טנעקעג טינ קנַאב-ףָאלש םעד ןופ ךיז בָאה ךיא .טרעבױצַאב

 עננאל ַא רָאנ ,געט עכילטע עטשרע יד רָאנ טינ ןוא ,ןעסיירּפָא
 .ךיוא רעטעּפש טייצ

 -ענ טינ רימ טָאה טייקטיור רעשירפ ןייז ןופ ףושכ רעד

 טָאה סע .הברדא .םהיא ףיוא דיירק טימ ןעביירש וצ טרעטש

 -- סָאװראפ טינ סייוו ךיא -- ןוא .וצרעד ןעניוצעג ךָאנ רימ

 ַא ראפ םש ַא טאהעג טָאה יז .ןעזָאלענ ריס טָאה עמַאמ יד
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 יז טָאה אמתסמ ,ןעזָאלעג ךימ יז טָאה ךָאד ;עניטכיצ
 .ןעקרעמאב וצ סָאד ּפָאק ן'פיוא תונאד ליפוצ טַאהעג

 ףױא טנאוו םוצ טערב א טאהענ טָאה קנאב-ףָאלש רעד
 ןופ ןעטינשסיוא טימ טערב עקיד עסיורג ַא ,ךיז ןעראּפשוצנָא

 .ןעטייז ערייב

 טכיורב ןעמ יו טכיורבעג ךיא בָאה טערב עטיור עזיד

 טימ ןעביירשראפ רהיא געלפ ךיא ,סאלק ַא ןיא ?עפאט םעד

 ןעדוניפ ערעדנַא טימ ןוא ךעלעשנעמ טימ ןעלָאמרַאפ ןוא רעטרעוו

 ןַא ןוא ןעשנעמ א דאפ ךעלקיסאּפ רעיפ טימ עלעקייק ַא --

 דיא .דרעפ ַא רעדָא ?לעניופ ַא ראפ יירעקשטאּפ עכילנהע
 ןעלָאמ ,ןעביירש רעדיוװ ןוא ,ןעקעמ ןוא ןעלָאמ ,ןעביירש געלפ
 ןעגעוו -- ןעלָאמענ רעדָא ןעבירשעג בָאה ךיא סָאו .ןעקעמ ןוא

 .גננורעניארע עטסכאווש יד ןעבילבראפ טינ רימ ייב זיא םעד

 ןעלעטשרָאפ ןוא ןעמיורט ןוא ןעטכארט ךיא געלפ גידנעביירש

 ייז זַא ,רעכיז טינ רעבָא ןיב ךיא .ןעכַאז עניד'הנושמ ךיז

 ."רעדליב , יד רעדָא רעטרעוװו יד וצ תוכייש א סטָאהעג ןעבָאה

 טייבראעג טָאה טנַאה יד זַא ןעביולג וצ טגיונעג ןיב ךיא

 ,סעיזַאטנַאפ יד ןופ עגינייא .רעדנוזאב חומ רעד ןוא רעדנוזַאב

 ןענייז ,ּפָאק רענירהָאי ןעביז ןיימ ןיא ןעהיירד ךיז ןעגעלפ סָאװ

 : ייז ןופ רֶאֹּפ ַא ןענייז טֶא .ןעבילברַאפ ָאי ןורכז ןיימ ןיא

 יד ךיז ןעהעז ןעטייו ןופ ןוא ,דלעפ ַא ךיז ראפ בָאה ךיא
 ךיא סָאװ יד יו עכלעזַא ,סנעמיוק ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןעלייז

 -ךָאּפ ןופ ןעבילקעגרעבירַא ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ןהעזענ בָאה

 ייז) רעדירב ס'ףסוי ןעהעג דלעפ םעד ךרוד .אנליוו ןייק עזערב

 רעסעפ יד לַאװדָאּפ ןיא ןעגנערב סָאװ ,ןעדיא יד יו סיוא ןעהעז

 ייז .(לעזיירב ס'בייל הירא רעטעפ םעד ןופ ןעפנַארב טיימס

 רענהעש ַא ךיז טזייואב ןעטייו ןופ זיב ,ןעהענ ןוא ןעהעג

 ןערעה רעדירב יד .ףסוי ןיא סָאד .רָאה עצראווש טימ ,לעגניא

 .וצ טינ ץלַא ייז ןעמוק ן'ףסוי וצ ןוא ,ןהענ וצ ףיוא טינ ץלַא

 ייז ןוא ,טנעהַָאנ ץנאג יא ,טייו רהעז יא ןענייז ןעליײיז יד

 "?םירצמ סָאד זיא, :ןעגערפ רעדירב יד !ןהעש ױזַא ןענייז

 רעד זיא ףסוי ןוא ,םירצמ זיא סָאד ,עיג :ייז רעפטנע ךיא ןוא

 "!ךלמל ינש
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 ,גירנעביירש ,ןעגנערבראפ ױזַא ךיא נעלפ טנעווא ןעצנַאג ַא

 טימ ןעלייז יד ןענעװ ץלַא גידנעמיורט ןוא ןערוניפ נידנעלַאמ

 עזיד טימ ךיא געלפ טעלּפירעניה ַא ןיא יו .רעדירב ס'ףסוי

 .טערב רעטיור רעד וצ םינּפ ן'טימ ןעציז --- ןעציז סעיזַאטנַאפ

 בָאה ךיא .םי םעד ןעלעטשרָאפ ךיז ךיא נעלפ טּפָא

 עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא ןוא ,ענווָאק ןיא ךיז טניפעג רע זַא ,טניימענ

 בָאה ךיא יװ ,איליוו רעד ןופ ?ייט יד יו ןהעזעגסיוא רע טָאה

 עטַאט רעד ןעוו ,קירב םענירג םעד ןופ ןעהעזעג לָאמַא רהיא

 ןעהעג םי ןעגיזָאד םעד ףױא טָא .ןיהַא ןעמונעג רימ טָאה

 .ןעטַאט ןיימ וצ טרעהעג הרוחס יד ןוא הרוחפ טימ "ןעטנערקָא ,

 זיא סָאװ ,"םָארּפ} רעד יװ ןעהעזענסיוא טָאה טנערקָא רעדעי

 קרוחס יד ןוא ,ןעטייוצ םוצ איליוו נערב ןייא ןופ ןעגנאגעג

 רעד .ןרָאק טימ קעז ןוא גנירעה ןענוט ןופ ןענַאטשַאב ןיא

 רע ןוא טלעג ךס ַא טָאה רע .רחוס רעסיורג ַא ןיא עטַאט

 .טינ ארומ ןייק בייל הירַא רעטעפ ן'רַאפ טָאה

 ןיא ןעמענניירא ךיז געלפ ךיא סָאװ ,םיורט רעדנַאנַא ןיא

 -ףָאלש רעד ףיוא דיירק טימ טעקשטַאּפעג בָאה ךיא תעשב ,חומ

 -עגמורַא ןענייז םָאװ ,ןעגילפ יד ןעװעג ןענייז ,טערב קנַאב

 ;םיעשר ענעטלַאשראפ ןעוועג ןענייז סָאד .בוטש ןיא ןעגיולפ

 םיעשר ןענייז ןענילפ ענינייא : טלייטוצ ייז ךיא בָאה רעטעּפש

 ,ןעגיז םיקידצ יד ןוא ,תומחלמ ןערהיפ ייז ,םיקידצ ערעדנַא ןוא

 .ךילריטַאנ

 עלא יװ ,ןעשטומ ייז ןוא ןעגילפ ןעּפאכ געלפ ךיא

 ירטש ַא ןעקעטשניירא גילפ ַא ןיא געלפ ךיא .,ןעוט ךעלנניא

 ןעסייהעג טָאה סָאד .שיט ן'רעביא ןהענ ןעזָאל רהיא ױזַא ןוא

 ךיא רעדָא .םירצמ ןיא ןעדיא יד יו רימ ייב טניד יז זַא

 ןעזָאלבנײרַא ,עלעשעלפ ַא ןיא ןעזָאלניירא ןענילפ עכילטע געלפ

 רעמיא ןענייז ןענילפ עגיזָאד יד .ןעּפָאטשראפ ןוא ךיור ןיהַא

 טַאהעג ךיז ןיא ,ליּפשייב םוצ ,טָאה ענייא .םיעשר ןעוועג

 ןופ עטירד ַא ,ןע'נמה ןופ עטייווצ ַא ,ןע'הערּפ ןופ ?ונלג םעד

 וצ טכעלש ןעוועג זיא סָאװ ,רָאטַאנרעבוג ל?ַארענעג ןעשיסור םעד

 ,אנליוו ןיא ןעדיא

 רפס, ןופ תושעמ ןעלהעצרעד רימ טנעלפ עטַאט רעד
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 ַא טימ ןערעהוצ ךיז נעלפ ךיא ןוא ,"ןופיסוי, ןופ ןוא "רשיה

 תושעמ עניזָאד יד ךיז ןענעלפ ;םעטָא ןעדנעגָאלש-ניטסַאה

 טימ ןעלעטשרָאפ ךיז ןוא עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא ןעטייברארעביא

 -עּפש .,ןעשנעמ טָאטשנא ,ךעלעגיופ-רעמוז ןוא ןענהיב ןוא ןעגילפ

 ,רשיה רפס םעד טנעיילעג ןייֵלַא ךיא בָאה רעט

 -נייא עננוי ןיימ טנלָאפראפ ננַאל ךָאנ טָאה עזערבדָאּפ
 יו ןהעז טפֶָא עלעטדעטש יד געלפ ךיא .טפארק-סגנודליב
 טייו טינ ןעגעלעג ןיא סָאװ עקנָאל רעד טימ ,ןעניוא יד ראפ

 בָאה ךיא סָאװ ,ךעלעמולב ןעטרָאס יירד יד .בוטש רעזנוא ןופ
 ןיא רימ ךיז ןענעלפ ,(ןעמענ ןהֶָא) טנעקענ עזערבדָאּפ ןיא
 רעד ןיא ןעלעטשרָאפ עיזַאטנַאפ רענירהעידןעביז ןיימ ןיא ,אנליוו
 ייז ןַא ןעטכוד ךיז טגעלפ ריס .ןעשנעמ ןופ טלַאטשענ
 םעד ייב ץלַא -- ךיז ןעשיוצ ךיז ןעקשוש ןוא ןעשטּפעש
 .קנַאב-ףָאלש ןעטיור

 ןעוועג זיא קנַאב-ףָאלש רעד ןעגעקטנַא עקנַאשזעל רעד ףיוא
 ןוא .ענהעש ַא רעבָא ,עלעג ַא ,עלעצעק עניילק ַא ןופ םייה יד
 רהעז ןעוועג טינ ךיוא יז זיא ,ןעסקַאװעגסױא זיא יז ןעוו ןליפַא
 טימ געלפ ןוא ,ןערָאװענ ןעדנובעגוצ רהיא וצ ןיב ךיא סיורגנ
 ןוא .דנַאנַאכָאנ ןעטונימ עגילדנהעצ ןעליּפש ךךיז רהיא
 רעטקארַאכ םעד טַאהעג ךיוא ןעבָאה רהיא טימ ןעליּפש עניימ
 .שנעמ א רָאנ עלעצעק ןייק טינ ןעוועג ןיא יז .סעיזַאטנַאפ ןופ
 רעד לָאמַא ,השעמ ןייא ןופ דלעה רעד ןעוװעג יז ןיא לָאמַא
 ַא טלעטשעגרָאפ יז טָאה רעמיא רעבָא ,רערעדנַאנַא ןופ דלעה
 ןעליּפש רהיא טימ ךיז ךיא געלפ לָאמַא .קידצ ַא ןוא דלעה
 ןעמענרעבירַא רהיא ךיא נעלפ לָאמַא ןוא ,עקנַאשזעל רעד ףיוא
 רהיא טימ ןעריזַאטנַאפ ןעטרָאד ןוא קנַאב"ּףָאלש ןיימ הוא
 -עגוצ רהיא טָאה רעצימיא ;ןעדנואוושרַאפ יז זיא לָאמנייא
 -צרעמש ,עפרַאש ַא טימ טקנעבעג רהיא ךָאנ בָאה ךיא .טע'בנג
 ןיימ ייב ךיז ןעטעבעג ,טניײװעג בָאה ךיא .שינעקנעב עכיל
 טָאה ןעמ .ןעכוזפיוא רהיא ןעלָאז ייז זַא רעטומ ןוא רעטָאפ
 ַא .ןעמוקעגניהַא זיא יז ואוו ףירגאב ןייק טַאהעגנ טינ רעבָא
 סאג ן'פיוא טנעקרעד רהיא ךיא בָאה רעטעּפש טייצ עשביה;
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 ןיוש רימ טָאה יז .טּפַאכעגוצ רהיא וצ ךיז בָאה ךיא .ואוודץעגרע

 ןופרעד ךיא בָאה געט רָאֹּפ ַא ןוא ,טנעקרעד טינ רעבָא

 .ןעטילעג קרַאטש

 ןעמָאנ ן'טימ ריא ַא ןעלעטשּפִֶא טפָא ךיז טנעלפ זנוא ייב

 ,רעסקעלפ רעד דוד סלא טנאקאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,דוד

 וא ,עקנאשזעל רעד ףיוא ןעפָאלש טנעלפ רע .הכאלמ ןייז טיול

 ןעועג זיא רע .ןעלהָאצ טינ רע טנעלפ טלעג-הינסכַא ןייק
 רע ואוו ,עזערברדָאּפ ןופ ךָאנ ןערעטלע עניימ טימ טערניירפאב

 ןעועג רעמיא זנוא ייב זיא רע ןוא ,טניואוועג לָאמַא ךיוא טָאה

 ףיוא .קָארט ןיא טציא רע טָאה טניואועג .טסַאנ רעטונג ַא

 טינ טיײברַא ענידנעטש ןייק יירעסקעלפ רעד ייב זיא ץַאלּפ ןייא

 ןוא ,ןעטרָאד ןעגרָאמ ,ָאד טנייה ןעטייברא רע טגעלפ ןעוועג

 ןייז ןיא ,אנליוו ןיא ןָאט וצ סָאװ ןעבָאה טגעלפ רע ןעוו

 .זנוא ייב ןעוועג ריטרַאווק

 ַא טימ ,רָאה עיורג עצרוק טימ ,רערַאד ַא ,רעגירעדינ ַא

 ,ץיו ַא טימ טּפֶא ,דייר ענולק עליטש טימ ןוא ,םינּפ ןענולק

 ןאד טָאה רע .קנעש ןיא רוניפ ערעלוּפָאּפ א ןעוװעג רע זיא

 רע טָאה רימ ףיוא .נגיצפופ רהָאי ַא ןופ דיא א ןייז טזומענ
 םייהרעד ןיא ךיז ייב .רעגיטומטוג ַא יװ קורדנייא ןַא טכַאמעג
 ןַאד ןוא ,סעכ ןיא ןעוועג טּפֶא רע ןיא ,קָארט ןיא ,רעבָא

 רעבָא ,רענייטש ןעפרַאש א ףיוא ןעזייווסיורא סָאד רע טנעלפ

 .רָאמוה ןעגעלעג ךיוא םהיא ייב זיא םעד ןיא ןליפַא

 ענערישראפ ןעלהעצרעד םהיא ןענעװו טנעלפ עטַאט ןיימ

 : ייוצ עדנעגלָאפ יד ךיא קנעדעג ייז ןופ ןוא ,ךעל'השעמ
 רעמע ייווצ טימ "עשטסַאנ, א ךיז ףיוא ןָא טוט דוד 'ר

 .סרעמע עלופ טימ קירוצ טמוק רע ,רעסַאװ ךָאנ טהעג ןוא

 ןיז .טקעדענוצ זיא סאפ-רעסַאו יד זַא רעבָא טניפעג רע

 ן'דוד ייב .לעקעד םעד ןעמענוצּפָארַא ןעסעגראפ טָאה בייוו
 ןעיירש .טינ רעבָא טיירש רע .סעכ רעד ךיז טרעקאלפוצ

 ןיא סאפ יד זַא ,טשרמולכ ךיז טכַאמ רע .טנייפ רע טָאה

 יזַא .?לעקעד ן'רעכיא רעסאוו יד טושּפ טסיג רע ןוא ,ןעפָא

 ןיא ןיוהריפ םעד ןיא .רעמע עדייב טגיריילעגסיוא רע טָאה
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 דוד ,דלַאװג ַא טכַאמ ,ןעפיולוצ טמוק בייו יד ;לובמ ַא
 .סָאד ןעמ טניימ םהיא טינ יװ ױזַא ,רעבָא טנייווש

 ,להוש ןופ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,טכַאנדוצ-גאטיירפ ,לָאמנייא

 ףיוא הלח ןייק ָאטינ .שיט םוצ טי'רגעג ןענופעג טינ רע טָאה
 ןעועג טינ טנעמַאמ םענעי ןיא זיא בייוו יד .שודיק ןעכַאמ וצ
 יו ,טרעהרעד יז טָאה ,ןעמוקענניירא ןיא יז ןעוו .בוטש ןיא
 ףיוא ןעסעזעג ןעטרָאד זיא דוד .שיט ן'רעטנוא טגניז ןעמ
 .שודיק טכַאמעג ןוא ,רעטעשטרָאקעגנעמַאזוצ ַא ,עינק יד

 ,לעטסעק-שיט םייב ןעוועג טינ זיא רענייק ןעוו ,זייוונעטייצ

 לָאמַא ןוא עקיּפָאק ַא ןענע'בנג'סיױרַא ןעטרָאד ןופ ךיא נעלפ

 .טּפַאכעג ךימ עמַאמ יד טָאה לָאמנייא .ךיוא רהעמ

 טגערפעג יז טָאה -- ?לעטסעקישיט םייב וטסוט סָאװ ---

 .ןָאט ןעננערטש א טימ

 ,טקרעמאב דוד 'ר טָאה -- לעבור ַא ןעטיײבּפָא ףרַאד רע ---

 טָאה סָאד ןוא לעכיימש ַא ןעבענענ טָאה עמַאמ ןיימ

 .שעכ רהיא ןעכָארבוצ

 ןענעלפ ,ךילכעלפרעביוא טנעקעג םהיא ןעבָאה סָאװ יד
 .ןענָארטוצ רעדָא זייב טינ לָאמנייק ןיא ןייֵלַא רע זַא ןעניימ

 ןעטלַאהַאב ֹוצ יו ןעסיו טגעלפ רע  תועט ַא ןעוועג זיא סע

 טנעקעג טָאה ןעצראה ןיא נינייװעניא .,ננומיטש ע'תמא ןייז

 רעד ןיא רע ןיא ןעסיורד ןופ ;סָאװ סייו טָאג ןעמוקרָאפ

 .רָאמוה טימ לופ ןוא גיטומטונ ןעוועג רעמיא דמערפ

 ןעבָאה סָאװ ,רעזערבדָאּפ עלא ייב רעלוּפָאּפ ןעוװעג זיא רע

 א ראפ ןעטלאהעג םהיא ןעבָאה ייז .,אנליו ןיא טניואוועג

 .תוצע ןעטלַאה םהיא טימ ךיז ןעגעלפ ןוא םכח

 :רימ וצ טגנָאזעג לָאמַא טָאה ןעשנעמ-סאנ יד ןופ רענייא

 טציז געט ענעצנַאג ?טכַארטרַאפ יוזַא וטזיב סָאװ --

 .טכארט ןוא רע

 ןהענגרעטנוא ןעפיש ענייז ןעלעוו רעמָאט ט'הנאד רע --

 .דוד 'ר טקרעמאב טָאה -- םי ן'פיוא

 קורדסיוא ןא רָאנ זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ טינ בָאה ךיא

 ןענַאװ ןופ .טשאררעביא ךימ ןעבָאה רעטרעוו ענייז ןוא ,אזא
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 אמתסמ רע סייוו ,;ױזַא בוא ?ןעטנערקָא עניימ ןופ רע סייוו

 ?האובת טימ קעז ןוא גנירעה טימ רעסעפ עניימ ןעגעוו ךיוא

 ךיז טוט סע סָאװ טהעטשראפ רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא

 רימ ייב רע ןיא ןָא לָאמטסנעד ןופ .ןעצרַאה ןיא רימ ייב

 יטנַאטשרַאפ 'יוש ךיא בָאה טציא .איבנ ןימ א ןערָאװעג

 .םכח אזַא ראפ םהיא טלַאה ןעמ סָאװראפ

610 

 -וצ-גָאמיירפ א -- .םילהת -- .לעקצַאח -- .רדח רעטירד
 .ווָאמאּפא השמ -- .טכאנ

 ןעװעג זיא ,אנליוו ןיא רדח רעטירד ןייפ ,רדח ס'לעקצַאח

 רעבָא .טייו וצ לעסיבא רעדיו -- סָאנ רעשטיוואס ףיוא

 ןוא ,טְלַא רהֶאי טכַא ןעװועג טציא ןיוש ךיא ןיב ,סנעטשרט

 רעזעלג נערב םייב טניואוועג ענייפ עמהומ יד טָאה ,סנעטייווצ

 ןופ גנאג טונימ ייווצ ןעוועג זיא סָאד ןוא ,"ץַאלּפ , ןעבעל ,סָאג

 (רעניד) ןעסייבנָא ןעסע רהיא ייב ךיא נעלפ ;רדח םעיינ ןיימ
 .נָאט ןעטימ ןיא םייהַא ןהעג ֹוצ ןערָאּפשרַאפ ןוא

 ַא ןעוענ ?עקצאח זיא ,ןעטייצ ענעי ןופ ףירנַאב םעד טיול

 ץנַאנ ןענָארטעג טָאה רע .טרָאס םענעטירשעגטרָאפ ַא ןופ דמלמ

 ."ניטלעווטנייה, טעמכ טריילקעג ןעוועג ןיא ןוא תואּפ עניילק

 ס'ןָאסלעדנעמ טימ טנערעלעג ךעלנניא יד טימ רע טָאה ך"נת

 .ןעמעלַא טימ רעטרעוו עשטייד יד טימ זייוולייט ,שוריּפ ןעשטייד

 ך"נת ןעגיטייצרַאפ ן'טימ טינ רעטרעוו יד ןעמ טָאה טנָאזעג ןוא

 .טרימַאלקעד ייז טָאה ןעמ רָאנ ,ןוננ

 רמלמ ןעדעי גנורינער יד טָאה רעהירפ רהָאי עכילטע טיפ

 טימ ך"נת ץנַאנג ןעפיוק וצ ןעגנואווצענ דנעגענ רענליוו םעד ןיא

 .ננוצעזרעביא רעשטייד רעד טימ ןוא "רואיב , ס'ןָאסלעדנעמ

 ןיא גנוצעזרעביא יד .(*ןעבַאטשכוב עשטייד טימ עקַאט ןוא

 רעד ןופ סולפנייַא םעד רעטנוא ןָאטעג סָאד טָאה גנוריגער יד (*
 סלַא טכַארטַאב ךַארּפש עשידיא יד טָאה עכלעוו ,ץנעגילעטניא רעשודיא

 רתוא ןופ ,טָאה עכלעוו ןוא ,טייהנעסיוונוא ןופ ןושל ַא סלַא ,ןַאגרַאשז ַא
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 -ַָאלסיוא רהיא ןענעלפ םידמלמ בור סָאד ןוא ,רעדנוזַאב ןעוועג

 ןעניד'שדוק-ושל םעד ןעדניב ןעזָאלעג רָאנ ןעבָאה ייז .ןעז

 ,רואיב ן'טימ טסקעט

 יד ףיוא טרעגלַאװעג ךיז ןעבָאה שטייד יד טימ רעטעלב יד

 סָאד ייז ןעבָאה ייס-יויייס .ןערעלעק יד ןיא רעדָא רעמידיוב

 -יוב עשטייד קַאּפ ַאזַא טָאה עטַאט ןייס .ןענעייל טנעקעג טינ

 ,רמלמ א ןעוועג ןיא רע ואוו עזערבדָאּפ ןופ טכַארבענטימ סנעג

 ן'רעביא ,םעדיוב ן'פיוא זנוא ייב ןהעז ייז נעלפ ךיא ןוא

 -אועג טקורדעגנ ךָאנרעד זיא גננוצעזרעביא עבלעז יד קנעש

 -שרוק ןושל םעד טימ ןעמאזוצ ןוא ןעבַאטשכוב עשידיא טימ ןער

 -לעוװ-טנייה , רָאנ טכיורבעג ךיוא ןעבָאה סָאד .טסקעט ןעגיד

 ןעטלאהעג רדח ןיא ךיז ייב טָאה ך"נת ַאזַא ןוא .םידמלמ "עניט
 ,ןעלעטשּפָא ךיז ןענרעל ןעטימ ןיא רע טגעלפ טפָא ,לעקצַאח
 ןעדיירסיוא ןעפורּפ טנעלפ רע .שטייד יד ןיא ןָאט וצ קוק א

 -כָאנ ױזַא םהיא סָאד ןענעלפ רימ ןוא ,שטייד א יו רעטרעוו יד

 .ןעגָאז

 ייב ,רעננַאל א ןוא רעלָאמש א רהעז ןעוועג זיא ףיוה רעד

 -|ק עסיורג ןערעמַאה רעלטָאק ַא טנעלפ גערב ןערעטייוו ןייז

 ןעוו בָאה ךיא סאוו רעלטָאק רעניצנייא רעד -- ןעלסעק ענרעּפ

 טימ ןעמאזוצ טייבראעג טָאה רע .דנַאלסור ןיא ןהעזעג זיא סע

 ןופ פעלק עדנעכליה-רעּפוק יד ןוא הכאלמ-לעב ןערענניא ַא

 ןענייז רימ תעשב חמ ןיא ןעקיױּפ רימ ןענעלפ סרעמַאה ערעייז

 .טנרעלעג ןוא ןעסעזעג

 ןופ טקַאט רעד .ןעראוועג טניואועגוצ םעד וצ ןיב ךיא

 -ײלנַאב עשילאקיזומ א ןערָאװעג רימ ייב זיא סרעמַאה ייווצ יד

 טנעלפ ?לעקצַאח עכלעוו טימ ,רענעט-סנָאיצַאמַאלקעד יד וצ גנוט

 ןורכז ןיימ ןיא סָאד זיא ױזַא ןוא ."היעשי, ןענרעל זנוא טימ

 ןופ קוסּפ ןעסיוועג ַא ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו .ןעבילבראפ

 גנוגעװַאב "הלכשה רעד ןופ סולפנווא םעד רעטנוא ןענופעג ךיז ,טייז

 טָאה סע ןעוו ,רעטעּפש .רוד ןעגידרעהירפ ַא ןופ ןעדיא עשטייד יד ויב
 נוריגער יד טָאה ,דנַאלסור ןיא רעטַאעט רעשידיא רעד ןעזיווַאב ךיז

 יד טָאה ןעמ ןעדיוס ,טביולרע טינ שידיא ףיוא ןעלוּפש טיוצ עגנַאל ַא

 .שטייד ןיא טלעדנַאװהרַאפ טש'רמולכ שידיא
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 -רעפוק םעד טימ ןעמאזוצ רָאפ םויה דע רימ רע טמוק ,היעשי
 ,טעוד-רעמַאה םעד ןופ ךליהּפָא םענ

 רימ .ארמנ ןענרעל וצ ןעביוהעגנָא ךיא בָאה ןעלקצַאח ייב
 ןיא ןוא ,אמק אבב ,הרּפה תא חגנש רוש טנערעלעג ןעבָאה
 ."היעשי , טנרעלעג רימ ןעבָאה ך"נת

 םעד ןעכוזַאב טנעלפ עטנַאקַאב ענייז ןופ רעצימיא ןעוו
 רע טנעלפ ,םידימלת ענייז ןענעו ןעדייר טנעלפ רע ןוא ,רדח
 ןעװעג ןיב ךיא .?"ּפעק עטוג, ןעבָאה סָאװ ,יד ףיֹוא ןעקניוו
 וצ רימ טרעטשעג טינ רעבָא םהיא טָאה סָאד .ייז ןופ רענייא
 "!ןייב רענ'הפירט ,רעטייו, :ןעיירש וצ ןוא טייז ןיא ןעכרוטש
 ןוא ןהייצ יד טימ ןעצירק רע טגעלפ ,ןעגָאז סָאד טגעלפ רע ןעוו
 עלַא וצ ןעדייר רע טנעלפ יוזא ,ןלזנ ַא ןופ ענימ ַא עכַאמ
 ןַא טימ יצ ; עטסגרע יד וצ יו טונ ױזַא ,עטסעב יד וצ ,ךעלגניא
 .יזַא םתס יצ ,עכַאזרוא

 ןיא רעטסנעלק רעד ןוא ,רדח ןיא דימלת רעטסגניא רעד
 -ַאפ ןייז) עקשריה ןעמָאנ ן'טימ עלעגניא א ןעוועג זיא ,סקואוו
 -עפ ענעטלעז טָאהעג טָאה רע  .(ווָאקילעיב ןעוועג זיא עילימ
 טנעלפ ןערעדנואוַאב וצ םהיא טָאטשנא רעבָא .ןעטייקגיה
 .םידימלת ערעדנַא עלַא יו רהעמ ןענָאלש דָארג םהיא לעקצַאח
 ,ןעשַארטס םהיא רע טנעלפ --- "!ןָאטנָא ריד ךיא לעװ תושיגנ
 .סידַאס, ןימ א .ךיא ןייז םייקמ עקַאט סָאד טגעלפ רע ןוא
 -נירַאד ,ןעקניניילק ןעזיד טָאהעג רע טָאה טּפַאשנעדייל "עשיט
 -ַאטשראפ טָאה רע רעכיג סָאװ ןוא .ןעשטומ וצ עלעגניא ןעק
 -עג ןוא טקנעדעג רהיא טָאה רע רעסעב סָאװ ןוא ,ארמג יד ןענ
 טנעלפ רע ,ןעּפעשט םהיא וצ ךיז רע טנעלפ רהעמ ץלַא ,טסואוו
 עקשריה ןוא .רָאה יד ןעסייר ,רעיוא םעד ןעהערד ,ןעּפיינק םהיא
 טנעלפ סָאד ןוא ,יירשעג ַא ןעזָאלסױרַא ןעוו-ןעטלעז טנעלפ
 .ןעציירוצ רהעמ ךָאנ ן'יבר םעד

 ןופ טירט עכילטע טניואוועג ןעבָאה ןערעטלע ס'עקשריה
 םעד ייב םָארק םימשב ַא ןעטלַאהעג טָאה רעטומ ןייז .זנוא
 קנעש רעזנוא ןענעקטנַא טעמכ  .סָאנ ןאפעטסי-סיורג ןופ ביוהנָא
 -רעמ, םעד ןופ טייז רענעי ףױא -- ןעמוקעגסיוא סָאד זיא
 נעלפ ךיא ,םָארק ן'רעטניה ןעוועג זיא גנוניואוו רעייז ,"לעק
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 -עננָא ,רעזייל ,רעטָאפ ןייז טָאה לָאמ ןייא .ייז וצ ןעמוקניירַא
 -צאח טגָאלש יצ ןוא ,רדח רעזנוא ןעגעוו ןענערפ וצ רימ ןעביוה

 טינ ,טגָאזענסױא טינ רימ ןעבָאה רדח ןופ רעבָא ,רעדניק יד ?עק
 -וקענניירא ןיא ,רעטומ ס'עסשריה ,עקילנ ,ךיא טינ ,עקשריה

 טינ רָאנ טָאה יז .רעהראפ-ץיירק ן'פיוא ןעמונענ רימ ןוא ןעמ

 -נַא ךרוד תמא םעד ןעגנַאגרעד רעבָא ןיא יז .,טרהיפענסיוא

 ךיז ןוא זנוא וצ ןעמוקעגניירא יז זיא ןַאד .ןעלעווק ערעד

 ,רעדניק יד ט'תיממ לעקצַאח זא ,רעטָאפ ןיימ רַאפ טנַאלקַאב

 .ןעשימניירַא ךיז לָאז עטַאט ןיימ זא טרעדָאפעג טָאה יז ןוא

 ןעמענוצ .טינ ךיא קנעדעג ,טנידנעעג ךיז טָאה סָאד סָאװ טימ

 עננירג אזא ןעוװעג טינ זיא דמלמ ןעכילרעדרעמ א ןופ ?לעגניא א

 םעד טימ ,רדח א .ןעניימ ןענעק רעזעל עניימ יװ עטכישעג

 ךעלגניא יד יװ טקנוּפ .,גילייח ןעוועג זיא ,ןעמעלַא טימ קישטנַאק

 -לע ןעבָאה יוזא ,רדח ןופ ןעגאזוצסיוא טעיימסעג טינ ןעבָאה

 ןעליפרע דמלמ א ןערעטש וצ טעיימסעג טינ בור סָאד ןערעט

 טכילפ אזא ןעמ ןעק יוזא יו ןוא .רעהיצרע סלא טכילפ ןייז

 ןערעטלע ןעו ? סעצכוב רעדָא ,ּפינק ,ץימש ןהֶא ןעליפרע

 -נָא טינ לעגניא םעד לָאז רע זא ן'יבר ַא ייב טרעדָאפעג ןעבָאה

 ;לעגניא םעד "ןעהיצראפ, ייז זַא ןעסייהעג סָאד טָאה ,ןעריר

 ַא ןעסקַאװסױא םעו רע זַא ;םהיא "ןעזָאלוצ , ייז זַא

 "עגירנעטשנא, ןעשיווצ ץענערנ ַא ןענעכייצנָא ןוא .טשינרָאנ

 .טבייל ןעוועג טינ זיא "טאק , א ןופ תוחיצר יד ןוא ץימש

 טָאה לעקצַאח ואוו ,סָאנ רעשטיווַאס ףיוא רעמיצ םעד

 ןייז .עילימאפ ַא ייב ןעגנודעג רע טָאה ,רדח ןייז ןעטלַאהעג

 טגעלפ הירפ רעד ןיא .ואוושרעדנַא ןעוועג זיא הריד ענענייא

 ,ןעסייברעביא ףױױא "ךעלעכוק עצרַאװש , ייווצ ןעגנערבטימ רע

 געלפ ךיא טרַאװנענעג רעזנוא ןיא ןעסע ייז טנעלפ רע ןוא

 זַא ןעטכוד ךיז טגעלפ רימ ןוא ,ייז טסע רע יוװ ןעקוקכָאנ

 יד עכלעוו טימ ,להעמ יד ןופ האנה רע טָאה ץלַא ןופ רהעמ
 וצ רעטוּפ ןייק .ןעטָאשַאב ןענייז ךעלעכוק עכייוו ,עלעקנוד

 .טַאהעג טינ רע טָאה ךעלעכוק יד

 ,עגנוי ַא --- בייו ןייז ןעננערב םהיא טנעלפ ןעסייבנָא

 ,רעדורב רהיא .רעטכָאט ַא ס'דמלמ ַא ,יורפ עכילצראווש ַא
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 ענייפ ַא טימ ,לעגניא רעגידווע'נח-ץרַאװש ,רענהעש ַא ,עקרעב

 ם'לעקצַאח ןיא םידימלת יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,עלעמיטש

 ןוא לעגניא ַא ס'ךענעה רעזייל טנרעלעג ךיוא טָאה ָאד .רדח

 קנעדעג ערעדנַא יד ןופ .עלעקנַאי ןוא עק'השמ -- לעקינייא ןַא

 ןערָאװעג ןערָאבעג זיא סָאװ ,לענניא ַא ,ןוקצימ עקטפעש ךיא

 רעהירפ גָאט ןייא טימ ןוא ,ךיא יו ױזַא ,עזערבדָאּפ ןיא

 עקטפעש ןַא ,ןעגָאז טפָא רימ טנעלפ רעטָאפ ןייפ ..רימ ראפ

 ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג ןענייז רימ זַא -- "?ינןב, ןיימ זיא

 .טייצ רעבלעזרעד

 גָאט עלא טעמב טנעלפ סאו ,לענניא א ןנוא ייב ןעוועג

 םימ רדח ןיא ןעגנירּפשנײרַא לָאמ סעדעי ןוא ,ןעניטעּפשרַאּפ

 יװַא ךיא לָאז !ןהעצ בלַאה טשרע זיא סע, :רעטרעוו יד

 םעד ראפ טנעכערעג ךיז טָאה רעטָאפ ןייז "!ןייז טנוזעג

 ןיא רָאנ טַאהעג טָאה רע .טלעװ רעד ןיא רפוס ןעטסערג

 דיא רעשילגנע רעטמהיראב רעד  .ן'רָאיפעטנַאמ השמ ,דנוק

 טגעלפ רע עכלעוו ,ס'הרות-רפס ןעלעטשַאב םהיא ייב טנעלפ

 .תולהק ענעדישראפ וצ ןעקנעשקעװַא ךָאנרעד

 טגעלפ רעכלעוו ,רעגערט-רעסַאװ םעד ךיוא קנעדעג ךיא

 םַאהעג טָאה רע .רדח ןיא רעסַאװ "רָאּפ, ַא ןעגנערב גָאט עלַא

 :ץנוק ַא ןעזייו טנעלפ רע ןוא ,רעכעלדזָאנ עסיורג גיד'הנושמ

 ןעכַאמ ייברעד ןוא ;ןעטײרּפשרעדנַאנַאפ רהעמ ךָאנ ייז

 ,ןעריומַא זנוא רע טנעלפ םעד טימ .םינּפ ןעקסטָאידיא ַא

 .ןעכַאמכָאנ םהיא ןעװאורּפ ןענעלפ רימ ןוא

 טימ ןיז ַא םָאה סע ביוא ,ענַארפ רעד ןופ ןהעזענּפָא

 "הרּפה תא חגנש רוש, ןענרעל וצ עלענניא ןעגירהָאי-טכַא ןַא

 קנעדעג ךיא ןוא ;ןעװעג סָאד זיא חמ ן'ראפ קיטסַאנטיג ַא --

 -עגנָא רדח ס'לעקצַאח ןיא טָאה ךרַאמ רעגנוי ןייס יױזַא יו

 .ןעלקיוואוצרעדנַאנַאפ ךיז ןעביוה

 ןוא רדח ןיא ןעמוקענ רימ ןענייז ,נאטיירפ ַא ,לָאמניײא

 ;םרַאװעג ןוא טרַאװענ ןעבָאה ריס .ןענופעג טינ ן'יבר םעד

 .גאטימכַאנ טשרע ןעזיװַאב ךיז טָאה רע  .יבר ןייק ָאטינ

 טכארבראפ טכַאנ יד רע טָאה ,טרעהעג ךָאנרעד בָאה ךיא יו
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 ץַאלּפ םעד ףיוא טָאה ייצילָאּפ יד ןוא ,"עינועטרַאק, ַא ןיא

 -סַאשטוא ןיא טרהיפעגקעװַא ןעמעלא ןוא עװַאלבָא ןַא טכַאמעג

 .(ןָאשייטס) קָאט

 טגָאזעג עטַאט ןיימ טָאה -- !רע זיא רעכַאמ ַאזַא --
 .םהיא ןעגעוו

 .סּפַאנש ַא טפָאױצ טכַאמ רע זַא ,טגָאזעג ךיוא טָאה ןעמ

 .ןעמונענּפָא טינ םהיא ןופ רימ ןעמ טָאה ןעגעווטסעדנופ

 רעניהעפ ַא ןעוענ זיא רע .דמלמ רעטוג ַא ןעוװענ זיא רע

 ראפ ,ןעטפאשנעדייל ןוא ןעסערעטניא עניטסיינ טימ ,שנעמ

 טָאה .עמרוט ַא ןעוועג זיא עלעטלעוו עשידמלמ ןייז עכלעוו

 .ןעפנארב ןיא ןוא ןעטרָאק ןיא ןעסענראפ וצ ךיז טכוזענ רע

 ןאד ןוא ,םינמז יירד טנרעלענּפָא ןעלקצַאח ייב בָאה ךיא

 עטַאט רעד ?ייוו זיולב ,םהיא וצ ןהעג וצ טרעהעגפיוא ךיא בָאה

 ארמג ןערעכעה א ןעבָאה ןיוש ףרַאד ךיא ןַא ןעסַאלשַאב טָאה
 .דמלמ

 לעקצַאח טָאה ,נאטימכאנ ןעניד'רעמוז ַא ןיא ,לָאמנייא

 ןעטרָאד .?הוש רעסיורג רעד ןיא ןעמונעג רדח ןעצנאג םעד

 ,טדָאטש ןופ םידמלמ עֶלַא טעמכ ןעמוקעננעמאזוצ ךיז ןענייז

 .םידימלת ענייז טימ רעדעי

 רעדלעפ יד ףיוא האובת יד .ןענער ןייק ןעוועג טינ זיא סע

 -ַאב ןיא .ןערעו וצ טנעקירטראפ רהַאפעג ןיא ןעוועג זיא

 .םילהת ןענָאז ןהענ ןעלָאז ךעלנניא עֶלַא ןַא ןערָאװעג ןעסָאלש

 .טגעלעגנָא רהעמ טָאנ ייב זיא רעדניק ןופ טעבעג רעד

 ייז יו ,ךעלנניא עסַאמ יד :ענעצס יד קנעדעג ךיא

 ןעדנעננילק םעד ,םידמלמ יד ,זייוו-ךעּפורג ןענַאטשעג ןענייז

 -ניירא ןיא סָאװ ןיש יד ,ךעלעמיטש עקניננוי ןופ רָאכ-םילהת

 ,תובהלתה עמורפ יד ,רעטסנעפ עטבראפעג יד ךרוד ןעמוקענ

 ןעו .טָאנ וצ רעטרעוו יד ןעגנוזענסיוא בָאה ךיא עכלעוו טימ

 עטיירב ,עסיורנ יד רעביא קירוצ ןעננאנענ ןיוש ןענייז רימ

 וצ ןעביֹוהעגנָא ךעלנניא עכילטע ןעבָאה ,?הוש רעד ןופ ּפערט

 ס'רעדניק עניילק עלַא ןופ ןענער א ביג ,טָאג ,טָאנג :ןעגניז

 חלפת ַא .טלעטשענּפָא ךיילנ רעבָא ייז טָאה ןעמ "! ןעגנעוו
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 ,יירעפיטש ַא רָאנ ,הלפת ןייק טינ זיא שידיא ףיוא ןעגנוזעג

 .סע טסייה
 רעסיורג רעד ןיא ענעצס רעזיד ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו

 ןיא ןנוא ייב ענעצס רעסיוועג ַא ןָא ךיוא ךיז ךיא ןָאמרעד ,להוש

 םייב ןעציז ריס .טכַאנױצינאטיירפ ַא ןיא ,רעטניוו ,בוטש

 -וצ-נאטיירפ עכילנהעוועג יד ןהֶא רעבָא ,ךילנהעוועג יװ שיט

 ןייק ,שיילפ ןיק ,ןעשקָאל ןייק ,שיפ ןייק .,םילכאמ עניטכַאנ

 ץלַא ןיא סָאד -- גנירעה ענעטָארבעג טימ הלח !סעמיצ

 .טלעטשעגקעװַא טָאה עמַאמ יד סָאװ

 ןעבָאה סָאוו עניצנייא יד ןעװעג טינ רעבָא ןענייז רימ

 עלא ןיא .ערעשטעו .אא טאהעג טכַאנױצ-נאטיירפ םענעי

 יו ױזַא עטסכייר יד ןיא !ןעוװענ ױזַא זיא רעזייה עשידיא

 טָאטשנַא :ױזַא ךיוא ןעגרָאמ ףיוא ןוא .עטסמירַא יד ןיא

 .גנירעה טימ הלח -- לענוק טימ טנעלַאשט

 סָאװ םימ טאהעג טינ ,טלענ ןיא טגנעעג ןעוועג זיא ?הק

 יד ןעבָאה ,ָאזלַא ."רָאבַאנ; םוצ ןעטַארלָאס ןעלעטשוצ וצ

 ענעי זַא ,גנורעדָאפפיוא ןַא ןעזָאלעגסױרַא ("ס'הארוה-הרומ

 סע סָאװ סָאד ןוא ."תבש ןייק ןעכַאמ, טינ רענייק לָאז ךָאװ

 יּפִא לָאז ,עילימאפ רעד ייב תבש רעד ךילנהעוועג טפערטאכ

 :ןענָאז רענייא ליװ רעמָאט ןוא .להק וצ ןערעװ ןעבענעג

 לָאז ,"תבש ןעכַאמ יא ,זיירּפ םעד ןעלהָאצַאב יא ןעק ךיא,

 ןייז שייבמ טינ רָאט רע .ןערעװו טביולרע טינ םהיא סָאד

 ךיז ךָאו ןייא ןיא םיתבש ייוצ ףיוא ןעק סָאװ ןעמירַא םעד

 .ןעטסָאק ןעזָאל טינ

 טליפרע הנקת יד ןיא .,טרעהענ בָאה ךיא טייו יו

 .גנערטש ןערָאװעג

 טימ רעטָאפ ןיימ טָאה שיט םייב טכַאנדוצ-גאטיירפ םענעי
 עלַא זַא ןיא סָאד ןהעש יו טרהעלקרע רימ גנורעטסיינאב

 רעד :ךיילג עלַא ןוא ,ךַאז עש'להק ַא רַאפ בירקמ ךיז ןענייז

 ךיא .ןַאמירֶא רעד יו ןסחי רהעמ ןייז טינ לָאז רעכייר

 .טכיורבעג טָאה רע סָאװ רעטרעװ יד טינ ךילריטַאנ קנעדעג

 .ס'הארוה הרומ רָאנ ,םינבר ןייק ַאטינ ןענווז אנלווו ןוא (+
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 .רעביא ָאד םהיא ביג ךיא יװ ןעװעג ןיא רעבָא ןיז רעד
 -ָאס א ןעװעג ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,ןערהַאי ערעטעּפש ןיא
 ןעלעיצעּפס ַא טימ ןענַאמרעד סָאד ךיז ךיא געלפ ,טסילאיצ
 -ָאס ןופ םייוו יױזַא ןעוועג ןיא רעטָאפ ןיימ םגה ,סערעטניא
 .ארבעגלַא ןופ יװ ןעקנַאדעג עשיטסילַאיצ

 רעמיא ןורכז ןיימ ןיא תבש-גנירעה רענעי טהענ סָאװראפ
 רעסיורג רעד ןיא רָאכ-םילהת ןעשרעדניק םעד טימ ןעמַאזוצ
 טלַאהנוא רעכילטפאשלעזעג רעייז ןזַא ,;ביולג ךיא ?להוש
 .ףיונוצ ייז טדניב

 רעד ןיא ןערוניפ עניטפערק ןוא עװַאקישט יד ןופ רענייא

 ןעמָאנ ן'טימ ריבג רענעמוקענפיוא ןַא זיא אנליוו ןופ עטכישעג

 טנערעלענ בָאה ךיא תעשב ןעברָאטשעג ןיא רע .ווָאטאּפא השמ

 -עזיד .היול ןייז ןעהעזעג בָאה ךיא ןוא ,ןע'לעקצַאח ייב

 טָאה ,תרשמ רעטסָארּפ ַא ןעווענ לָאמַא ןיא רעכלעוו ,ווָאטאּפא

 ןעניטכעמ ַא ןופ ענאל רעד ףיוא טייבראעגפיורא ךָאנרעד ךיז

 ןַא גנולדנאוראפ .אזַא ןוא אקירעמא ןיא ,קישטדַאירדָאּפ

 ןעועג סָאד זיא רעבָא דנאלסור ןיא .גנוניישרע עכילנעטלַא

 ןופ רעבָא זיא וָאטַאּפַא השמ .טייהנעטלעז עלענָאיצַאסנעס ַא

 ;ל?עדיא רעגידנעשַארגיַא-ראפ-יירד ןייק ןעוועג טינ רוטַאנ רעד

 רע ןוא ,טייקכילנעזרעּפ עכילנהעוועננוא ןַא ןעװעג ןיא רע

 ךיז טנעלפ רעכלעוו ,רָאמוה ןעניטרַאנעגייא ןַא טַאהעג טָאה

 .ןעמרָאפ עשיננוי-בָארג ,עטנַאקיּפ ןיא ןעזיײװסױרַא טפָא םהיא ייב
 ןעגעו ןענייז סע .םש א ןעבָאה םישעמ ענייז ןופ ענינייא
 -על גינעו טינ ןוא ןעטָאדקענַא עליפ ןעבילבעגרעביא םהיא
 טָאה רע ןעו ןערעה ןעטָאדקענַא עזיד געלפ ךיא .ןעדנעג
 יד ןַא ,ןענָאז טגעלפ ןעמ יו קנעדעג ךיא ןוא ,טבעלעג ךָאנ
 .םהיא ראפ טרעטיצ טדָאטש

 ךיא ןוא .ןעגעריסגאלש ַא ןיא ןעמוקענרָאפ ןיא היול ןייז
 ןםיוא ,רעטסנעפ ם'עמהומ ןיימ ןופ טעטכַאבָאעב רהיא בָאה
 -ןענער םעד קנעדעג ךיא 4."ץַאלּפ , ןוא סָאג-רעזעלג ןופ גָאר
 םעד ןוא ,סמריש-ןעגער עטנעפעעגרעדנאנַאפ ןופ דלַאװ ַא ,לובמ
 ,"ןעטסַאקא ןעצרַאװש
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 .רעטנוא טרעה דניק ַא סָאװ

 -קַאװרע ןעשיוצ טהעדדעגמורַא גידנעטש ךיז בָאה ךיא

 ץלַא ןעגעו ט'סעומש'ענ ןעמ טָאה רימ םורַא .ןעשנעמ ענעס

 עכלעװ ןענעװ ,ןעכַאז ןעגעװו ןעטלעז טינ -- טלעװ רעד ןיא

 .טינ ךילנהעוועג ןעמ טדער עלעגניא ַא ןופ טייהנעזעוונא רעד ןיא

 ןעבָאה סָאװ יד ןופ ,סערַאדנָאב רענווָאק יד ןופ רענייא

 -עג לָאמַא ןעטַאט ןיימ טימ טָאה ,ןענרעל ?עסיבַא טנעקעג
 -ןעילימַאפ םעד ןיא ןעסינטלעהרַאפ עמיטניא ןעגעו טסעומש

 ןוא טכַא ןעשיווצ ןייז טלַא טזומענ ןַאד בָאה ךיא .ןעבעל

 ייב ןעמוקעגרָאפ זיא ךערּפשעג רעייז .רהעמ טינ ,רהָאי ןיינ

 ןוא ,קנַאביףָאלש םעד ןעבעל ןענַאטשעג ןיא סָאװ ,שיט םעד

 ְךיז בָאה ךיא .ייברעד ןענַאטשעג רעדָא ,ןעסעזעג ןיב ךיא

 -קעװַא טינ רימ ןעבָאה ייז .טרָאו ןעדעי רעייז וצ טרעהעגוצ

 העטשראפ ךיא זַא טניימעג ייז ןעבָאה אמתסמ .ןעכבירטעג

 ןענַאטשרַאפ רעבָא בָאה ךיא ןענָאז ייז סָאװ טינ ייסייוו-י'ס

 עקַאט ןַאד ךָאנ ךיא בָאה ץֹלַא .טניימענ ןעבָאה ייז יו רהעמ

 ןעשיוצ זַא ,טסואוועג ןיֹוש רעבָא בָאה ךיא ;;טסואוועג טינ

 -טינ סָאװ ,ןעכַאז רָאפ ןעמוק קְלָאפירַאּפ עטַאריײהרַאֿפ ַא

 רענייק זַא ךיוא רעבָא ,ןענעמ ייז ןוא ,טינ ןערָאט עטַארייהרַאפ

 ןַארַאפ ןענייז סע זַא טסואוועג ךיוא בָאה ךיא .ןהעז טינ לָאז

 ַא וליפַא ,בייוו ןייז ןערירנָא טינ רָאט ןַאס ַא ןעו ,ןעטייצ/

 זַא ,טסואוועג בָאה ךיא .ןעמענוצ טינ טנַאה רהיא ןופ ?לעפעל

 טינ ןוא ךיה רעד ןיא טינ ןעמ טדער ןעכַאז עכלעזַא ןענעוו
 רעמייהעג ַא סָאד זיא לַאפ ןעטסעב ןיא זַא ;ןעמעלַא רַאפ

 סָאװרַאפ עכַאזרוא טּפוה יד ןעוועג זיא סָאד ןוא .ךערּפשעג

 ,טריסערעטניא סָאד טָאה רימ

 טָאה רעדנָאב רעד .רעטסנרע ןא זעווענ זיא סעומש רעד

 ײױזַא ןעטַאט ןיימ ראפ טלהעצרעד ןעכַאז עמיטניא יד ןעגעוו

 ןעטשרע םוצ בָאה ךיא ,רָאטקָאד א רַאפ טלהעצרעד ןעמ יוװ

 ךָאד רעבָא .ןעטייהלעצנייא עכלעזַא טרעהעננָא ךיז לָאמ

 .ץלַא טינ
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 ןעכילנהע ןא ייב ןענַאטשעג ךיא ןיב לָאמ ןעטייווצ א

 רואינש רעטעפ םעד ןעשיווצ ,שיט םענעי ייב ךיוא ,ךערּפשענ

 ראנג ןעוועג ןיא רואינש רעטעפ רעד רעבָא .,ןעטַאט ןיימ ןוא

 ןוא ,ןעבירטעגקעוַא ךיילנ רימ טָאה רע .ןאמ-הרבח רעדנַאנַא

 ,ןערעהוצ טינ ךיז רָאט ךיא סָאװראפ טרהעלקרע רע טָאה ייברעד

 עטַאט ןיימ זַא ןפוא ַאזַא ףיוא ןינע םעד ןעפורעגנָא טָאה ןוא

 .רעייפ ַא ןופ יו ןעפָאלטנַא ןיב ךיא ןוא ,טמעשרַאפ ךיז טָאה

 -ראפ ןיוש ןעגעווטסעדנופ ךיא בָאה ,ןעוועג ןיב ךיא ןיילק יו

 ןופ האנה ענ'הפירט ַא טָאה רואינש רעטעפ רעד זַא ,ןענַאטש

 ױזַא סָאד רע טגָאז רעבירעד זא ;אפונ טרָאװ ן'סואימ םעד

 .רענייטש ןערענידנעטשנא ןא ףיוא םינ ןוא

 סָאװ ,קַאטסָארּפ רעד ,רעלזנעג רעטנוזעג ,רענהעש רעד

 טימ טדערענ לָאמַא טָאה ,קַאטסָארּפ א ראפ ןעטלַאהענ ךיז טָאה

 ,יורפ ןייז ןופ טכייו רע רעוו ןעטייצ יד ןענעוו ןעטַאט ןיימ

 -שיט םייב ןעסעזעג זיא עטאט רעד .ןיד ןעשידיא םעד טיול

 ןעבעל ןענַאטשעג זיא רעלזנענ רעד ,רעמעש ן'רעטניה ,לעטסעק

 .ןעדייב ייז ןעשיווצ ךיא ןוא ,םהיא

 טָאה -- ריזח א יו טנייפ לָאמסנעד רהיא בָאה ךיא --

 .ןעקוק טינ רהיא ףיוא ןעק ךיא -- טגָאזעג רע

 חבש ןיא ןעבָאה רימ ןעוו ,רעטעּפש רהָאי עכילטע טימ

 רעלזנעג םעד ךיא בָאה ,טניואוועג טינ ןיוש ףיוה ס'יקסנומרישז

 ענעי ןָא טנַאמרעד ךיז בָאה ךיא .סָאנ ן'פיוא טנענענאב לָאמַא

 וצ ןעלהיפעג ענייז ןענעװ טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו
 רע :טכַארטעג ךיז בָאה ךיא .טייצ רעסיוועג ַא ןיא יורפ ןייז

 דיא רעכילרהע ןַא זיא רע זַא ,ןעטַאט םעד ןעזייוו טלָאװעג טָאה

 ןיא זַא ,ןעזיװַאב רָאנ רעבָא טָאה רע .םיניד יד ּפֶא טיה ןוא

 רע ?ייו טינ ,יורפ ןייז ןופ רע טכייו נעט עדנעפערטאב יד

 טושּפ םהיא יז ןיא ןַאד ?ייו רָאנ ,דיא רעכילרהע ןַא זיא

 .טפַאהלעקע

 ןַאד .טאהעג הנותח טָאה רעטסעווש ס'עקזייא רבח ןיימ

 -- גנוקרעמַאב עשירעפיטש ַא טכַאמענ רימ רַאפ עקזייא טָאה

 סָאװ סָאד טרהעלקרע רימ טָאה עכלעוו --- ןעכלעזַא סַארג ַא

 ַא טַאהעג טָאה םַארג רעד .טסואווענ טינ ץלַא ךָאנ 2ָאה ךיא
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 רעבָא םהיא טָאה עקזיא .גנוטיידַאב ענידנעטשנַאנוא רהעז

 .רעגייטש ןעקסנַאיוב-טינ ןעכילנהעוועג ןייז ףיוא טדערעגסיוא

 ןיימ ןוא .ןערָאװעג רהָאלק ץלַא ךיילג רימ זיא עזַארפ רעד ןופ

 וצ טייקגירעגיינ ןיא ןענַאטשַאב רָאנ ךיוא ָאד ןיא סערעטניא

 ןיא להיפעג רעדנַא ןייק ,ןעסיוו טינ רָאט ןעמ סָאװ ןעסיוו

 "עג בָאה ךיא זַא ,טינרָאנ ביולג ךיא ןוא .ןעוועג טינ ייברעד

 רעדנַאנַא ןַארַאפ ןיא ןעשנעמ ענעסקַאװרע יד ייב זַא טסואוו

 תֹוישק ןייק בָאה ךיא ןוא טסואוועג טינ בָאה ךיא .?היפעגנ

 .טנערפענ טינ

 ןיב ,רעטעּפש טייצ עסיוועג ַא ,גאטימכאנ ַא ןיא ,לָאמנייא

 בָאה ךיא סָאװ) בוטש ןיא עבארנדָאּפ םעד ייב ןעסעזענ ךיא

 םעד ןעוועג ןיא רימ ץוחַא .(טינ ךיא קנעדעג ןָאטעג ןעטרָאד

 ;קינַאג ןעכייר םעד ןופ רוחב רעד ןוא ןהוז ס'עבַארגדָאּפ

 ןעועג ןַאד ןיוש ןיא רוחב רעכייר רעד .טינ רענייק רעטייוו

 עכילטע ןיא ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה הנותח יד ןוא ,ןתח א

 טָאה ,גנוריסַאּפ רעדנעמוק רעד ןענעוו נידנעדייר .םורַא געט

 ןעשיגנוייַבָארג ַא טימ טקירדעגסיוא ךיז ןהוז ס'עבארגדָאּפ םעד

 רע יװ -- רעגייטש "ןעשרעגנוי-ליואוו, ַא ףיוא טשרמולכ ,ץיוו

 סָאד םָאה ןתח רעכייר רעד .ןעדייר וצ ןעבָאה ביל טפָא טנעלפ

 רימ .ךיוא לעכיימש ַא ןהֶא רעבָא ,גנוגידיילַאב ןהֶא ןעמונעגנָא

 .טלעקעעג ץיוו םעד ןופ טָאה

 .סעק'רתסא ייװצ ןעוועג ןענייז ףיוה ס'יקסנומרישז ןיא
 רָאּפ ַא טימ עדייב ,רעטלע ןעבלעז םעד ןופ ןעוועג ןענייז ייז

 ס'עבארגדָאּפ םעד ןעוועג זיא ענייא .רימ ןופ רעטלע רהָאי

 ייז .ס'רעכַאמללעטשרעב םעד -- ערעדנַא יד ןוא ,רעטכָאט

 רהעמ ,ייז ןיא ןוא ,רעדניק עלעדייא ,עטוג ןעוועג עדייב ןענייז

 עשינָאלָאכיסּפ יד טלהיפענ ךיא בָאה ,ךעלדיימ ערעטלע יד ןיא יו

 ןופ ךיז ןעדיישרעטנוא ייז רעכלעוו טימ ,טייקכילמיטנענייא

 יזַא ,סרעּפרעק ערעייז ןיא זַא ,טלהיפענ בָאה ךיא .,ךעלנניא

 א ייז ןעבָאה ,ןערעינַאמ ןוא ןעמיטש ערעייז ןיא יו טונ

 .טינ ןענָאמרַאֿפ ,"ןעליבסנַאמ , ,רימ עכלעוו ,טייקבילטרעצ
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 .אמילד םילשורי

 יד .,רעטקַארַאכ ןערעדנוזַאב רהיא טָאה טדָאטש עדעי

 ןעזיועגסױרַא רעבָא ךיז טָאה אנליו ןופ טלַאטשעג עגיטסייג

 רהיא טפור ןעמ ןעו ןוא ;טיקכילטייד רעלעיצעּפס ַא טימ

 .ןעבעל ןעניטסייג רהיא ךילריטַאנ ןעמ טניימ ,"אטילד םילשורי,

 -טּפיוה יד ןעוועג זיא אנליוו זַא ,ןעקרעמַאב טשרעוצ ריִמָאל
 -נימ ,רענווָאק ,רענדָארג ,רענליוו :סעינרעבוג סקעז ןופ טדָאטש

 -ניא סעינרעבוג עזיד עלַא .רעוועליהָאמ ןוא רעקסבעטיוו ,רעקס
 .(זיירק) "נורקָא , רענליו םעד טלעטשעגנעמַאזוצ ןעבָאה םענייא

 -יסור רעד ןופ גנולייטראפ רעלעיציפָא רעד טיול ןעוועג זיא סָאד

 רענליוו רעד רָאנ טינ ןענופעג ךיז טָאה אנליוו ןיא .עירעּפמיא רעש

 ןעצנַאנ ן'רעביא רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ַא ךיוא רָאנ ,רָאטַאנרעבוג

 ,זיירק םעד ןופ ןעלהוש עֶלַא רעביא ?לעטישטעּפָאּפ , א ןוא ,זיירק

 עכילנהע ןַא טליּפשעג אנליוו טָאה ןעדיא ייב ןוא ,ליּפשייב םוצ

 ןעװעג ןיא יז .חטש ןערעסערג ַא ךָאנ רעביא רעבָא ,עלָאר

 ענעפורעגנָא סקעז יד ןופ רָאנ טינ רעטנעצ רעניטסיינ רעייז

 ,רעקסנעלָאמס -- ףךיוא עכילטע ךָאנ ןופ רָאנ ,סעינרעבוג

 יז ןיא ןעננוהיצַאב עסיוועג ןיא ןוא  ,רעשזמָאל ,רעקלַאװאוס

 עניטסייג ןופ טקנופ-לעטימ רעד סלַא טנעקרענַא ןעוועג רַאנָאז

 .עירעּפמיא רעצנַאג רעד ןופ ןעסערעטניא עשידיא

 ןיא ןעבָאה ןעסערעטניאהמשנ ןוא ןעסערעטניא-לכש

 רניק 8 ןעסאלק עַלַא ייב עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג אנליוו
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 "ראפ ןיא טלהיפעג טירש ןוא טיוט ףיוא ךיז םורַא ייז טָאה

 ,ןעמרָאפ ענעדיש

 זַא ,טסואוועג ךיא בָאה ןערהָאי עננוי ץנַאנ יד ןיא ךָאנ

 רענליוו םעד זַא ןוא ,ןואנ רענליוו םעד ןופ טדָאטש יד זיא סָאד

 םינואנ עטסערנ יד ןופ םענייא ראפ ןעדיא עמורפ ןעטלַאה ןואנ

 ךיא בָאה רשפא .תורוד עלַא ןופ ןעשנעמ עטסערגנ יד ןופ ןוא
 ס'רעטומ ןיימ ןופ עדייז ןיימ סָאװ םעד ךרוד טסואוועג סָאד

 ס'ריסח, ןיא -- ויולק ס'ןואנ םעד ןיא טנעװַאדענ טָאה דצ

 ןעדעי ןופ טרעהעג ןינע םעד ןענעוו רעבָא בָאה ךיא ."ןינמ

 ענייז עלַא ןופ ןוא ןעטַאט ןיימ ןופ ,טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ן'יבר

 ןעמוקעגניירא ןענייז סָאװ ,ןעשנעמיסַאנ יד ןופ וליפא ,עטנַאקַאב

 -- טרָאטש ס'ןואנ םעד זיא טדָאטש רעייז .קנעש רעזנוא ןיא

 .טקוקעג רהיא ףיוא ייז ןעבָאה ױזַא

 סעליימאר עטמהיראב יד טהילבענ ןַאד טָאה אנליוו ןיא

 ךָאנ ןוא ,ןעסַאלק רעדָא תובישי סקעז ערהיא טימ ,ןזיולק

 רעד .טדָאטש ןופ ןעלייט ענעדישראפ ןיא תובישי עכילטע

 עלעקניוו רעדעי טעמכ ןוא ,ןעזיולק טימ ?ופ ןעוועג זיא ףיוה-?הוש

 ,לעזיילק רעֶדָא זיולק ערעדנוזַאב ןייז טאהעג טָאה טדָאטש ןופ

 טנרעלעג ןוא ןעטלאהענפיוא ךיז ןעבָאה ייז ןופ ןעדעי ןיא ןוא

 ענימורַא יד ייב "געט ןעסעגענ, ןעבָאה סָאװ ,םירוחב "ךיז רַאפ,

 ןוא ,להָאצ ַא ןהֶא טאהעגנ טדָאטש יד טָאה םידמול .םיתב-ילעב

 לאלצ 'ר ןענעו .ןעטײהטמהירַאב ןעוועג ןענייז ייז ןופ ענינייא

 רעסיורג ַא זןיא רע זַא ,ןערעה ךיא נעלפ הארוה הרומ םעד

 .טלעװ רעד ףיוא עסיורנ רָאנ יד ןופ רענייא ,ףירח ןוא יקב

 ןערעה טזָאלעג ךיז ןעבָאה "טיילעננוי עליואוו , ,"ּפעק ערעייט ,

 .טדָאטש ןופ ןעלייט עלַא ןופ

 סעקידניא יו ףיונוצ ךיז ןעּפעשט ןעדיא ייווצ יו ןהעז

 לעקיטש עיינ ַא רעביא טגָאז רענייא יוװ רעדָא ,"ארמנ ַא, רעביא

 רעדָא ,לאפנייא םעד ןופ ןעלעווק רערעהוצ ענייז ןוא ,הרות

 רשפא ךיז טהיצראפ םעד ךרוד ןוא ,טלענ-ןיילק וצ םהיא ןעכַאמ

 "נָאט םעד ןופ לייט ַא ןעווענ זיא סָאד -- עטַאבעד עסייה ַא

 עלעיצעּפס ןעווענג ןענייז סע .זנוא ייב ןעבעל ןעכילגעט

 ןעדיא ,עשידומלת ("סרעּפּפערקס ,)) "סענושטארד , ,"סטרָאּפס ,
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 ןעצימיא ןעּפעלשוצניירא טייהנעגעלעג ַא ןעכוז רָאנ ןענעלפ סָאװ
 קַאז א, ןיא תודמול ןייז זַא םענעי ןעזייו וצ ,חוכיו ַא ןיא
 רעטפאהלעפייווצ ןופ ןעטנַאטַאבעד ךיוא ןעוועג ."טניוו טימ לופ
 ַא ןעשלעפ וצ גיהעפ ןעוועג ןענייז סָאװ עכלעזַא -- טייקכילרהע
 .ּפָאק ןופ עטַאטיצ עצנַאג ַא ןערעלקסיוא רַאנָאז רעדָא ארמג
 ןהעזנֶא ליפ ױזַא ךיז טנעלפ ןעמ .ןעּפיט ערעדנַא ךיוא ןעווענ
 זיא לענניא רענליו א זַא ,ןעכַאז עכלעזַא ןעגעוו ןערעהנָא ןוא

 רעד טימ יִאֹב רענַאקירעמַא ןַא יװ טנַאקַאב ןעוועג ייֵז טימ

 .טלעוו לָאב-סייב

 טנעזױט גיצכא יו רהעמ טינ טַאהעג ןַאד טָאה אנליוו
 עמירַא ןַא ןעוועג ןיא יז .ןעטסירק ןוא ןעדיא -- רעניואזונייא
 ,"רענרעל , ?חָאצ עסיורנ ַא ןעטלאהענפיוא יז טָאה ךָאד .טדָאטש
 ןא טדעטש ערעדנַא ןופ ןעמוקעג רהיא וצ ןענייז עכלעוו
 א ףיוא רעכָאװ טלהָאצעג טָאה יורפ עטסמירַא יד ,ךעלטדעטש
 סנעטסנינייו ןעמונעג טָאה עילימַאפ עטסמירַא יד ןוא ,הבישי
 עניילק ץנַאג ןופ תוחּפשמ ."גָאט א, ףיױא ןַאמ ןעננוי ןייא
 נָאט ןעדעי "גָאט א ןעסעגענ, טָאה ןעמ ןעמעוו ייב ,ןעלטימ

 .ךַאז עכילנהעוועג ץנַאג ַא ןעוועג ןענייז ,ךָאו ןיא

 רענליוו יד ןענַאטשעג ןיא רענַאל ןעניטייזנענעג םעד ןיא
 ןוא שיסור ןופ ,גנודליב עגיטנייה ןופ לַאװק ַא ,?הוש רעניבַאר
 .דנַאלסור:סייו ןוא אטיל ןופ ןעדיא יד ראפ ."טייקשיאיונ
 ענָאיזַאק רַאפ רערהעל עשיסור טגיטרעפענוצ ןעמ טָאה ןעטרָאד
 .(?"רעניבַאר ענָאיזַאק , ןוא ןעלהוש עשידיא

 עניטנייה ןוא ,טייז ןייא ןופ ארמג רעד ןעשיווצ ,ןעטימ ןיא
 ןענַאטשעג זיא ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,שיסור ףיוא רומלוק
 .רוטלוק רעניטנייה רַאפ ךַארּפש סלַא שיאערכעה טימ ,הלכשה יד
 ןוא טיילעגנוי להָאצ עסיורג ַא ןענופענ ךיז טָאה טדָאטש ןיא
 טנעקעג טונ ןעבָאה סָאװ ,ןערהָאי עלעטימ יד ןיא ןעשנעמ

 "ןעלהוש רעניבַאר , עכלעזַא ייווצ ןעוועג ןענייז דנַאלסור ןוא 5
 ענויא ןוא ,דנַאלסור ןופצ ןופ טדעטש עשידיא רַאפ אנליוו ןוא ענווא ---
 .דנַאלסורידיז רַאפ רימָאטישז ןוא
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 סָאװ ,עכלעזא להָאצ עשביה ַא ןעװעג זיא'ס .שיאערבעה

 עשיאערבעה ןיא 'ןעבירשעגנײרַאג טייצ ןצ טייצ ןופ ןעבָאה

 .עשיאערבעה רעלעטשטפירש עטסהירַאב עכילטע ןוא ,רעטעלב

 ןע'סעומש ןענװַאד ן'כָאנ ןעֶלָאז טייל עגנוי עשיתבה-לעב ןַא

 ,"רחשה , רעדָא ,"ץילמה, ,"דינמה, רעמונ ןעטצעל םעד ןעגעוו

 ְךיֹוא ןיא סָאד -- ריש ןעשיאערבעה ַא ןערימַאלקעד רעדָא

 ןהעז געלפ ךיא סָאװ ,ןעכַאז עכילנהעוועג יד ןופ ענייא ןעוועג

 .ךיז םורָא

 רענליוו ם'ןופ טדָאטש יד ,אנליוו זַא ,טסואווענ בָאה ךיא
 םעד ,(?"רעקשילַאכימ עקרעב , ןופ טרָאטש יד ךיוא זיא ,ןואג
 ןיימ .סָאנ ן'םיוא ןהעז געלפ ךיא ןעכלעוו ,"סרוקיּפַא ןעסיורנ;

 רע זַא ,טסואוועג רעבָא בָאה ךיא .ןעטליש םהיא טנעלפ עטַאט

 ַא רַאפ ןוא קדקדמ ןעסיורג ַא רַאפ ,םכח ַא רַאפ םהיא טלַאה

 ,םהיא טליש רע רהעמ סָאװו זַא ןוא ;'"ןושל ?עב, ןעסיורג

 .םהיא םימ ךיז טריסערעטניא רע זַא ,סָאד זיא ןמיס רהעמ ןץלַא

 ,טרעהעג רעטָאפ ןיימ ןופ ךיא בָאה טָאדקענַא ןעדנענלָאפ םעד

 :טלַא רהָאי ןיינ יו רענינייוו ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 ווא "רעקשילַאכימ לרעב, טכוזַאב טָאה דיא רעמורפ ַא,

 זיא שרדמ רעד .שיט ן'פיוא שרדמ א ןעהעזעג םהיא ייב

 טָאה דיא רעמורפ רעד .ןַאיפַאס עטיור ןיא ןעדנובעגנייא ןעוועג

 טָאה "עקרעב, ןוא ,"?ןעטיור ןיא סעּפע סָאװ, :טגערפענ

 רעבָא םהיא טָאה ןעמ ,סייו ןעוענ זןיא סע, :טרעפטנעעג

 רַאפ ןערָאװעג טיור זיא רע זַא ,סנעניל ?יפ ױזַא ייב טּפַאכעג

 ,"דנַאש

 ןעדעי קנעש רעזנוא ןהענייבראפ טנעלפ ןַאמלוש ןטלק

 -עסיױרנ .ַא/ זיא רע ןזַא ,טסואוועג בָאה ךיא ןוא גָאט

 יד ןופ, ןענייז םירפס ענייז זַא ןוא ,"רבחמ רעניד'שדוק-ןושל

 ,ףיוה ס'ןיסיק המלש ןיא טניואועג טָאה רע .,"עניטנייה

 -ימ ַא יװ רענינעװ ןוא .זנוא ןופ גנַאנ טונימ ַא רהעפעגנוא

 טָאה ,סַאג ןַאפעטס-ןיילק רעביא גידנעהעג ,זנוא ןופ גנַאג טונ

 השמ -- ףיוה ןעבלעזמעד 'יא ןוא ; קיד ריאמ קיזייא טניואוועג

 .ןָאזנעװעל ןהכה םדא (*
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 ס'װָאלירק ןֹופ רעצעזרעביא רעשיאערבעה רעד ,ןָאסרעכייר

 ,לעגניא רערעטלע ןייז .קודקד ַא ןופ רעסַאפרַאפ ןוא ןעלבאפ

 בָאה ךיא ןוא ,קנעש רעזנוא ןהעניבראפ טנעלפ ,עקשריה

 רעדָא ,קודקד א ןעבירשעגפיוא טָאה עטַאט ןייז זַא ,טסואוועג

 שיאערבעה ףיוא ןעדנוטש טינ רע זַא ,קודקד ַא ףיוא שוריפ ַא

 .ןאמירא רעסיורג ַא זיא רע זַא ןוא

 ,סַאג עשטייט ףיוא ןהעז ךיא געלפ "רעקשילַאכימ לרעב,

 ןופ םייו טינ ןעװענ זיא עכלעוו ,גנוניואוו ןייז ןופ םייוו טינ

 ריניפ עכיוה ןייז ףיוא ןעקוק געלפ ךיא .גנוניואוו ס'ןעדייז ןיימ

 יד רעביא תקָאריזַָאק םענירג םעד טימ ,דרָאב עיורג ןייז טימ

 .(= טנַאה ןיא ןעקעטש ןעטמהירַאב ןייז טימ ,ןעגיוא

 עניטפערק יד ןיא ןעוװועג ןַאד ךָאנ ןיא ןיפ ?עסָאי ?אומש

 קורד ַא טָאה רע זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ןוא ,ןערהָאי עלעטימ

 ן'פיוא ןעמָאנ ןייז ןענַארטעג ןעבָאה םירפש עגינייא םירָאוװ)

 --- רעטָאפ ןיימ ןופ --- טסואוועג ךיא בָאה ךיוא .,(טַאלב-רעדָאפ
 "למרכה , ןעמָאנ ן'טימ ?ָאנרושז ןעשיאערבעה ַא סױרַא טינ רע זַא

 .להֹוש רעניבַאר רעד ןיא רערהעל יד ןופ רענייא זיא רע זַא ןוא

 טניפעג סע ואוו ,ןעפיוה ייווצ יד זַא ,טסואוועג בָאה ךיא

 רענעגושמ ַא ,ןָאפנעזָאר השמ וצ ןערעהעג ,"עינרַאלזנעג , יד ךיז

 ןושל ףיוא ךעלכיב "עקסרענָאיסימ, טביירש רעכלעוו ,סרוקיּפַא
 ןעטַאט ןיימ ןופ ןערעה טּפָא ךיא געלפ ץלַא סָאד .שדוק

 ייז ןוא םיסרוקיּפַא ןעגעוו ןעדייר וצ טאהעג ביל טָאה רעכלעוו

 ןעבָאה סָאו ,םיסרוקיּפַא ןענעװו ךילכעזטכיוה ;ןעפּפמיש וצ

 .שיאערבעה ףיוא ןעבירשענ

 ענייז .אנליוו ןיא טניואוועג ןַאד ךָאנ טָאה רעזנוצ םוקילא

 ןעגנוזעג ייז טָאה ןעמ .רעלוּפָאּפ רעיוהעגנוא ןעוועג ןענייז רעדיל

 רעדעי ףיוא ,'טַאטשרַאװ; ןעדעי ןיא ,זיוה רעדעי ןיא טעמכ

 טינ ןַאד ךָאנ םהיא ןעמ טָאה 'טעָאּפ לוטיט םעד .הנותח

 ןיא ךָאנ טרָאװ אזא טָאה םלוע רעד ?ייוו ךאפנייא ,ןעבענעג

 ,טגָאועג לָאמַא טָאה רע ןעכלעוו ןעגעוו ןעקעטש רעד זיא סָאד (+

 .םָאג רַאפ ארומ טָאה רע לייוו ,םהיא טגָארט רע זַא
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 "ניא רעשידיא רעד טפערטעבנא סָאװ .טַאהעג טינ ןושל ןייז

 "שיבָאנס , וצ ןוא "שירָאטַאלימיסַא, וצ ןעוועג יז זיא ,ץנענילעט

 ןוא .עיזעָאּפ ןעביירש ןעמ ןעק שידיא ףיוא זַא ןענעקרענַא וצ

 ,ן'רעזנוצ טימ סיורג ןעטלַאהעג ךיז ןעדיא עטעדליבעג ןעבָאה ךָאד

 ,טסואוועג סָאד טָאה םלוע רעד ןוא

 ,רימ ןעבָאה ,רענייטש םעניימעגלא ,ןעכילטיידנוא ןַא ףיוא

 ,טלהיפעג ןעבָאה רימ .ןענַאטשרַאפ ךיוא סָאד ,ךעלנניא-רדח

 ןעמ טלַאה ,שידיא ףיוא ןענייז רעדיל "ם'עק'םוקילא , םנה זַא

 םביירש ןעמ סָאװ ,ןעכַאז ערעדנַא יד יװ רעכעה רעבָא יז

 .שידיא ףיוא

 ןופ ,תושעמ עשידיא ס'קיד ריאמ קיזייא וצ ןליפַא ןוא

 םימ ןערייר ןענעלפ ,רעטָאפ ןיימ יװ ןעדיא עכלעזַא עכלעוו

 -םינ ַא טַאהעג ךיוא ןעמ טָאה ייז וצ ןליפַא --- גנוטכַארַאפ

 .טקעּפסער םענעכָארּפשעגסיױא

 רעד ןעװעג אנליוו ךיוא זיא תושעמ "עשינָאגרַאשז , ףיוא

 יד ןיא ןוא סמָאר יד ייב טקורדענ ךיז ןעבָאה ייז .רעטנעצ

 .טגָאמרַאפ טָאה אנליוו סָאװ ,ןעקורד עשידיא ערעדנַא רָאּכ

 .רעבייוו ןוא ןעננוי-הכאלמ-לעב ןענעייל ןענעלפ תושעמ עכלעזַא

 ךָאד ןוא ,ןעזעל ֹוצ ייז טסַאּפעג טינ טָאה לעגניא-ארמנ ַא רַאפ

 עכלעזַא ןעגנולשעג ןעבָאה סָאװ ,םירוחב-הבישי ןעועג ןעניײז

 .תושעמ

 רעטסכעה רעד ףיוא ןעוועג ןַאד זיא קורד רעסיורג ס'םָאר

 יסױרַא רע טָאה טייצ רענעי םורַא .גלָאפרע ןייז ןופ עפוטש

 םירפס עגילדנהעצ ןוא ,ס"ש רענליוו ןעטמהירַאב םעד ןעבענענ

 .עניטנייה ןוא עמורפ ,ךעל'םירפס ןוא

 רענעלק ךס א ןעוועג ןענייז ס'ןיפ ןוא קורד ס'ץעשזרָאװד

 ןוא םירפס טקורדעג ךיוא ןעמ טָאה ןעטרָאד רעבָא ,ס'םָאר יו

 עשיריא רֶאּפ ַא ךָאנ ןעװעג ןענייז ייז רעסיוא ןוא ,ךעלכיב

 .ןעיירעקורד

 ןיא םש ַא טָאהענ ןיוש טָאה ,רענליוו ַא ,יקסלָאקַאטנַא

 סיורג יו , טלחעצרעד טָאה ןעמ ןוא ,רָאטּפלוקס סלַא טלעוו רעד

 טָאה רעטָאפ ס'יקסלָאקַאטנַא ןוא ."רסיק םעד ייב ןיא רע
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 רענייז ןוא ,גנוניואוו ס'עדייז ןיימ ןעבעל קנעש א ןעטלַאהענ
 .זנוא ןופ טייוו םינ קנעש א ןעטלאהענ טָאה רעטעפ ַא

2 
 .רעטָאפ ןיימ

 ןיימ ןעגעוו ףירנַאב ןייק ןעבעג טינ רעזעל םעד ןעק ךיא
 טנַאקַאב םהיא ?עוװ ךיא רעדייא ,ןערהָאז-רעדניק יד ןיא גנוהיצרע
 ךיא יו טייוו ױזַא ,רעטָאפ ןיימ ןופ רעטקַארַאכ םעד טימ ןעכַאמ
 סילפנייא טָאה רעטָאפ רעדעי .ןהעטשראפ טנעקענ םהיא בָאה
 ףיוא -- טקערידניא רעדָא טקעריד ,רעגינעוו רעדָא רהעמ --
 יעדָא ןעטנהעצרעפ ןיימ ןיב ןוא ;דניק ןייז ןופ גנוהיצרע יד
 ןימ ףיוא םולפנייא ס'רעטָאפ ןיימ ןיא רהָאי ןעטנהעצפופ
 זַא ,ןעגָאז ןעק ךיא סיורג רהעז ןעוועג גנולקיוטנַא רעגיטסייג
 גיגנעהּפָא ןעוועג ,סנעטסגינייוו זייוולייס ,זיא רעטקַארַאב ןייז ןוֿפ
 .ןעבעל ןעניטסייג ןעגידרעטייוו ןיימ ןופ נוטכיר יד

 ענעי ןיא ןהעזסיוא ןייז ןעגעו תורוש רֶאֹּפ ַא טשרעוצ
 .ןערהָאי

 טָאה רָאה .רעקיד ןייק טינ ,רעכיוה ַא ןעװעג זיא רע
 ,עלעקנוט טימ ,ןעשידיא-ףיט ַא םינָּפ ַא ןוא עצרַאוש טַאהעג רע
 -נעשטרַאטס ,ןעגנַאל ַא טימ ,ןעגיוא ענעבָארגעגנייא ,עגיטעמוא
 ,עגנַאל רהעז טינ ,עצרַאװש ַא טימ ,זָאנ ןעגידרענייב ,ןעגיד
 ,טיובעג קרַאטש רעבָא רַאד ןעווענ זיא רע ,דרָאב עגיציֿפשד-ייװצ
 ןהעג ףיֹוא .ןעגנוביא עשיזיפ וצ טסול טַָאהעג טָאה רע ןוא
 ךיז טַאהעג ביל טָאה רע .ןלעב רעסיורג ַא ןעועג רע זיא
 לָאמַא ןוא ,טרָאטש ן'רעטניה טייוו ןעריצַאּפש ןעזָאלוצקעװַא
 ענייז .עזערבדָאּפ ןייק שזַא ןעריצַאּפשקעװַא ױזַא רע טגעלפ
 .ןעוועג ױזַא ךיוא ןענייז רעדירב

 -טסבלעז ןיא ,בר ַא ןעװענ ןיא רעטָאֿפ ןייז יז ױזַא
 רעטעּפש ןוא ,לענניא-ארמג ַא ןעװעג זיא רע זַא ,ךילדנעטשרַאפ
 ןיא ,'ךיז ראפ, טנרעלענ רע טָאה ךָאנרעד .רוחב-הבישי ַא
 ."נעט ןעסעגעג , ןוא ,דמערפ רעד

 ערעטעּפש יד ןיא טכארטַאב רעטָאפ ןיימ בָאה ךיא ןעוו
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 בָאה ,(רנאלסור ןופ ןערהָאפענקעװַא ןיב ךיא רעדייא) ןערהָאי

 -נעגעג ייווצ טקריוועג ןעבָאה םהיא ןיא זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא

 ןעװעג ןיא רע .טייצ רעבלעזרעד וצ ןעגנובערטש עטצעזעג

 ץנַאנ םעד ףױא םורפ -- םורפ ךילטפאשנעדייל ,םורפ תמא

 םַאהעג טינ טָאה רע ןוא .רענייטש ןעניטייצרַאפ ,ןעשידָאמטלַא

 עשיסקַארָאטרָא ענייז לָאז עכלעוו ,גנודליב ענרעדָאמ ןייק

 .םנעטסנינייז ,ןערילָאּפמורַא רעדָא ,ןעצנעדנַאב סנעביולגרעבַא

 ,גנורליב ךָאנ טשרוד ערעיוהעגנוא ןַא טָאהעג רע טָאה ךָאד ןוא

 .סעכילטירשטרָאפ סעלַא ךָאנ

 -ענרָאפ ןעצרַאה ןייז ןיא זיא ןעגנוטכיר י'ווצ יד ןעשיווצ

 ; ךורּפשרעדיװ םעד ןעהעזעג טָאה רע .סיוטשנעמאזוצ ַא ןעמוק

 טאהעג טלָאװ רע ןעו .,ןעפלעה טנעקעג טינ רעבָא ךיז טָאה רע

 ,רעקנעד ַא ,רוד םענעי ןופ םיליכשמ יד ןופ דניירפ ןעטנעהָאנ ַא

 סיוועג רע טלָאװ ,ןדמל ַא ןייז טייצ רעבלעזרעד וצ לָאז סָאװ

 טימ זַא ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ךיא ןוא .ןעפלָאהעג ליפ םהיא

 רע .רעקכעדיירפ ַא ןערָאװעג רעטָאפ ןיימ טלָאװ ףליה אזַא

 סָאװ .ןעשנעמ יד .טַאהעג טינ דניירפ עכלעזַא רעבָא טָאה

 םידמול ןעוועג ןענייז ,םהיא וצ ןעטסטנעהָאנ םַא ןענַאטשעג ןענייז

 ןעשנעמ ןעוועג ןענייז ייז ןופ רָאֹּפ ַא ןוא ,טינש ןעטָלַא םעד ןופ

 םעד טלהיפענ ייז וצ טָאה רע ןוא ,ןערעטקַארַאכ ענרעזייא טימ

 .טקעּפסער ןעטספיט

 לאירזע --- ?אירזע רעטעפ ןייז ןעווענ זיא ייז ןופ רענייא

 רעטעפ רעד .רעדורב רערענניא ַא ס'רעטָאּפ ןייז --- קלָאװ

 ןעטלַאהעג טָאה רע ואוו ,רימָאקליװ ןיא טניואוועג טָאה לאירזע

 -ניא ַא ןוא ןדמל ַא ןעװעג ןיא רע .טכיוװעג עשיטדָאטש יד

 ירעטסײגַאב ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .טייּשכילנעזרעּפ עטנַאסערעט

 ןעזעיגילער טימ טנערבעג ךילבעטשכוב טָאה רע .קַאמורפ רעט

 ,םזיטַאנַאֿפ

 לעגניא ַא רענייז ,רעטקַארַאכ ןייז ןופ ליּפשייב א זיא טָא

 םהיא רע טסייה .קשח נונעג טימ טנרעלעג טינ ררח ןיא טָאה

 "ימ ,רעטסוש םעד טגנערב לענניא רעד .רעטסוש םעד ןעפור

 .ךעלעוויטש עיינ רָאֹּפ ַא ןעכַאמ םהיא לי ןעמ זַא גידנענ

 טכַאמ ןוא רהָאי ףניפ ףיוא ךיז וצ ּוצ םהיא טמענ ---
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 ,לאירזע רעטעפ רעד טנָאז -- רעטסוש ןעטונ ַא .רַאפ םהיא
 רעטעפ רעד .טכַאל רעטסוש רעד  .טנייו לעגניא רעד

 ,טסייה סע .סופ ן'טימ טעשטעּפאראט ,ךיז טרעזייבוצ לאירזע
 הרירב ןייק טָאה רעטסוש רעד .טסנרע ץנַאנ סע טניימ רע זַא
 טימ ,לענניא רעד ןוא ,ןעגנוגנידַאב ןענעװ טדער רע ,םינ
 ןהעגטימ םהיא טימ ךעבענ זומ ,יירשעג טימ ןוא ןייוועג
 ,סיפ יד וצ ןעטַאט םעד טלַאפ רע ,קירוצ ןעפיולוצ טמוק רע
 ,ןַאד טשרע .הדמתה טימ ןענרעל טעװ רע זַא םרעווש רע
 טלעטש ןוא הצורמ רעטָאפ רעד טרעוו ,גידנעליוו-טינ טשרמולכ
 ."עבָארּפ רעד וצ  םהיא

 עלא ןוא ,ןהיז עכילטע טַאהעג טָאה לאירזע רעטעפ רעד
 ,םינבר ןעוועג ןענייז ייז ןופ י'רד .םידמול ןעוועג ייז ןענייז
 ןעוועג רהֶאֹי ןהעציירד-ףלעווצ וצ ךָאנ זיא ןהוז רעטסגניא ןייז
 ןעועג רע זיא ןערהָאי ערעטּפש יד ןיא) יוליע סלַא טסואווַאב
 ןייז ןופ םינבר עטנַאקַאב יד ןופ רענייא ,קסניּפ ןופ בר רעד
 ,בר רעזערבדִָאּפ םעד ןופ םעדייא רעד ,עּפיל 'ר ,(טייצ
 רעטעּפש ןיא רע ןוא ןהוז ַא רענייז ןעוועג זיא ,עלערעב 'ר
 .בר א ןערָאװעג ךיוא

 םעד ןופ סקָאדָאטרָא ןַא ןעװעג זיא ?אירזע רעטעפ רעד
 יד טימ הלכשה ןופ טייוו ױזַא ןעוועג זיא רע .טרָאפ ןעטספיט
 ,רמש ןופ טייו ןעװעג זיא רע יו ,ןעגנונעװַאב עניטסיינ עיינ
 רע .טרעטעגרַאפ ךילבעטשכוב רעטָאפ ןיימ םָאה םהיא ןוא
 טכייליפ) ןוא טייקמורפ ןייז טימ לַאעדיא ןייז ןעװעג זיא
 ,רעטקַאראכ ןעלעניגירא ןעקרַאטש ןייז טימ (ךילכעזטּפױה

 א טלהיפענ טָאה רעטָאפ ןיימ ןעכלעוו וצ ,ןדמל רעטייווצ ַא
 ןופ יבר רענילָאמַא ןַא רענייז ןעועג זיא ,טקעּפסער ןעפיט
 רע .רעטקַארַאכ ןעטסעפ א טַָאהעג ךיוא טָאה רע .ןישטנַאמעינ
 ַא ןעגָאלשנָא טנעקעג ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא ענעי ןופ ןעווענ זיא
 ,ייברעד ןעוועג זיא עמַאמ יד ןעוו ,זיוה ס'ןערעטלע ענייז ןיא דימלת

 ןענייז עטנַאקַאב עטנעהָאנ ןוא דניירפ עטוג ס'רעטָאפ ןיימ

 .ּפיט ןעטלַא ם'ןופ סעקַאמורפ עשיסקָאדָאטרַא ןעווענ עלַא טעמכ
 -ןיא טָאהעג םהיא ףיוא טָאה סָאװ ,טלעוו יד ןעוועג זיא סָאד
 .טאהעג ארומ רע טָאה גנוניימ עכילטנעפע רהיא ראפ .,סולפ
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 ,עשיאערבעה וצ ןעניוצענ קרַאטש םהיא טָאה ךָאד ןוא
 רעמיא טָאה רע ןוא .ךעלכיב ?"עניטנייה, וצ ,טסייה סָאד
 .ןעשנעמ ןעטעדליבעג ַא ראפ רימ ןעכַאמ ןעגעוו טמיורטעג

 ןעמיורט ענייז רע טנעלפ ,סיוש ן'פיוא רימ גידנעטלַאה
 .רעטרעוו טימ ןעדיירסיוא

 נידנעּפיינק ,ןעגָאז רע טנעלפ -- העובש ילבו רדנ ילב;
 ךיא לעװ ,ןעפלעה רימ טעװ טָאנ זַא -- קַאב ןיא ךילטרעצ רימ

 -ןארפ ףיוא ,שטייד ףיוא ,שיסור ףיוא רערהעל ןעגניד ריד
 רעמורפ ַא ןייז רעבָא טזוס ֹוד .,ןעליּפש-לעדיפ ףיוא ,זיוצ
 *! רעטלַא ,דיא

 .טרעהעג םהיא ןופ ןעמיורט עזיד ךיא בָאה לֶאמ רעטרעדנוה
 טָאה רע .טגיױטעג טינ רע טָאה ןעבעל ןעשיטקַארּפ םוצ

 טאלב ַא .טלעװו רעד וצ יו זיולק םוצ טסַאּפענ רהעמ ךיז
 8'5 ןעבָאה םהיא .טפָא טינ ןענרעל רעבָא רע טגעלפ ארמג
 ןעגעו טדערעג טרעו סע ואוו ,םירפס טריסערעטניא רהעמ
 .ןיימעגלַא ןיא טלעוו רעד ןעגעוו רעדָא טסייג ןעכילשנעמ םעד
 טָאה רע יו קנעדעג ךיא ןוא .ם'במר םעד ןענרעל טגעלפ רע
 ,טכַאמענּפָא ןוא םירפס רכומ ַא ייב "תירבה רפס , םעד טפיוקעג
 ךיז טָאה רע .לָאמ יירד ןיא ןעלהָאצסױא םהיא טעװ רע זַא
 ןעדייר רע טנעלפ געט עצנַאג ןוא ,טּפַאכענוצ "תירבה רפס, םוצ
 א ןעועג טלא ןַאד ןיא רעטָאפ ןייס .טלַאהניא ןייז ןעגעוו
 .ןהעצ-ןיינ -- ךיא ןוא ,גיסיירד-ןוא-ןעביז-סקעז רהָאִי

 םעד ןעבירשעגסיוא ןעבָאה ,דיא ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,רע
 טייצ ןופ .סערדא רעזנוא ףיוא ןעמוק טנעלפ רעכלעוו ,"דינמה,
 ןוא "ץילמה, םעד םיײהַא ןעגנערב ךיוא רע טגעלפ טייצ וצ
 ."ןונבלה , םעד לָאמַא

 םעד ןופ "הצילמס, טימ ,שדוק ןושל ןעבירשעג טָאה רע
 עינ ןעזעל גידנעטש רעבָא טנעלפ רע .טינש ןעשידָאמטלַא
 .עקירדסיוא ערעייז ןעכַאמוצכָאנ ןעכוז ןוא ךעלכיב עשיאערבעה
 ,הבצמ א ףיוא ןעזרעפ ןעסַאפרַאפ טפרַאדַאב טָאה ןעמ ןעוװו
 .םהיא וצ ןעדנעוו ךיז ןעמ טנעלפ

 ךארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא רע טָאה רעגייטש ןייז ףיוא
 לעקיטש א ןענעייל טגעלפ רע ןעו .םעט ןעשיטעָאּפ ַא ןענופעג
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 ןעגיוא עניטעמוא ענייז ןענעלפ ,ךיוה רעד ןיא שיאערבעה

 .טכיל עטנאסערעטניא ַא טימ ןענייש

 .טַאהעג ביל שירעביפ ,קיזומ טאהעג ביל רהעז טָאה רע

 ןעגנַאגעג רע טָלָאו ,ןוננ םעיינ ַא רעדָא ,ןזח ןעטוג ַא בילוצ

 רעבָא ,ןעגנוזעג ךס ַא ךיוא ןיילַא טָאה רע ,ליימ עכילטע סופדוצ

 .תבש ןעכילנהעוועג ַא ןיא רָאנ ןענוואד רע טגעלפ דומע ן'רָאפ

 ,עמיטש עקרַאטש ךילנהעוועננוא ,עדנעגנילק א טאהעג טָאה רע

 רע יו יױזַא .,ןָאט ןעכיוה רהעז א ןעמהענ גנירג טנעלפ ןוא

 ןייז טנעלפ ייברעד ןוא ,ןע'נכוד רע טגעלפ ,ןהכ ַא ןעוועגנ זיא

 "רַאפ ןוא ךיוה רעדנעשַאררעביא ַא וצ ןעביוהפיוא ךיז "הבהאב,

 .טריוויטלוק טינ ןעוועג רעבָא זיא עמיטש יד .זיולק יד ןעכליה

 ;קַאמשעג טימ ןעגניז רע טגעלפ ,רעליטש ןענניז טגעלפ רע ןעוו

 טאהעג ךיז ןיא ןעבָאה עכלעוו ,םינוננ עסיווענ ךילכעזטּפיױה

 .טנייה ךָאנ ייז קנעדעג ךיא .ל?היפענ

 -לא  ןיא "טדָאטש , א ןעגניד רע טנעלפ םיארונ םימי ףיוא

 א .םינזח עטמהירַאב יד ןענװַאד ןענעלפ סע ואוו ,"זיולק ןעט

 ,םהיא רַאפ רעייט וצ לעסיבַא ןעוועג ןעטרָאד זיא ?טדָאטש,

 -נימ עשוהי יבַא ,ןעסע וצ טינ ןעוועג טײרַאב רעבָא זיא רע

 ,ןערעה וצ ן'רעגניז

 םהיא זיא יז ןוא עידָאלעמ עיינ ַא טרעהעג טָאה רע ןעוו
 םהיא יז לָאז ןעמ ןעטעב רע טנעלפ ,ןערָאװעג ןעלעפעג

 ןוא ןיה ןהענמורא נעט עצנַאנ רע טנעלפ ןַאד ןוא ,ןענרעלסיוא

 .ץפיז ַא טימ טּפָא ,ןענניז רהיא ןֹוא קנעש ן'רעביא קירוצ

 וצ טייצ ןופ ,רע טנעלפ ,תונאד ןופ ןעניושעג טָאה רע ןעוו

 זעזָאלסױרַא ןוא ,ןעפייפ םוצ יו ,ןעּפיל יד ןעמעננעמאזוצ ,טייצ

 טנעלפ ,טינ זַא רעדָא .גנַאלק ןעניטעמוא ןַא טימ םעטָא םעד

 עניטעמוא ענייז טימ ןעקוק ןוא רעטסנעפ םייב ןהעטש רע

 .סָאג ן'פיוא ןעניוא

 ַא יו ןענעלענ רעמיא םהיא ףיוא ןענייז ןענארפ-הסנרּפ
 םהיא ןיא טנעלפ ןיילַא סָאד טינ רעבָא ;אשמ ערעווש

 םעד ןיא שנעמיסננומיטש ַא ןעוועג זיא רע .טעמוא ןעפורסיורַא

 ,ךילהערפ ןעוועג זיא רע ןעוו .קורדסיוא םעד ןופ ןיז ןעטספרַאש
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 ,ט'הגאד'רַאפ ןייז טנעלפ רע ןעוו ןוא .ךילהערפ וצ ןייז רע טנעלפ
 .ןעכָארבוצ ןייז רע טנעלפ

 עטַאט ןיימ .ןוננ ןעניטעמוא ןַא ביל טָאה דיא רערעי טעמכ

 ,ךילטפַאשנעדייל טָאהעג ביל סָאד טָאה רעבָא
 םעד ייב ןוא ,טגיוטעג גינייוו רע טָאה ףמאק-סנעבעל םעד וצ

 .ןעוועג טינ גנילביל ןייק רע זיא לאזקיש

 -רַאפ ַא רהעז ןענווַאד ןופ ןעמוקענ רעטָאפ ןיימ זיא לָאמנייא

 -עגניירא זיא רע יו ךיילנ ןוא .רעטנערענפיוא ןַא ןוא רעטרעיורט
 יד ןענױצעגּפָארַא ןוא דרע רעד ףיוא טצעזעג ךיז רע טָאה ,ןעמוק
 .לוק ן'פיוא טנייוואוצ ךיז טָאה ןוא ,ךיז ןופ ?עוויטש

 ,דומע םייב טנעװַאדענ ןענרָאטהירפ םענעי רע טָאה זיולק ןיא
 טּפוטש ,םיטַאבעלַאב יד ןופ רענייא וצ םהיא וצ טהעג גנולצולּפ
 רהיא ,אנכש 'ר טחענ , : םהיא וצ טנָאז ןוא דומע ןופ קעװַא םהיא
 .(* "לבא ןַא טייז

 .ןעברָאטשעג זיא רעטומ ןייז

 ןייז ןענעוו טסזאוורעד ךיז רע טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא טקנוּפ

 ךָאנ ןעבָאה רימ ןעוו ,רעהירפ רהָאי עכילטע טימ טיוט ס'רעטָאפ

 .עזערבדָאּפ ןיא טניואוועג

 א -- רעדניק עטארייהראפ-טינ ייווצ ןעבילבעג ןענייז סע

 ן'טימ ,14 רהָאי ַא ,לעדיימ ַא ןוא םהדבא ןעמָאנ ן'טיס רוחכ

 ןוא ןהיז יירד ןעבילבעגרעביא ןענייז עטַארייהרַאֿפ .הנח ןעמָאנ
 .רעטכעט ייווצ

 טָאה יז .ךיז וצ ןעמונענוצ רעטעּפש רעטָאפ ןיימ טָאה ן'הנח
 רעװעקטַאי ףיוא םָארקדריּפַאּפ ַא ןיא עלעטש ַא ןעמוקַאב אנליוו ןיא
 ןענעוו ,עטסָאבעלַאב רהיא ןעגעוו ןעלהעצרעד רימ טגעלפ יז .סַאג

 רעדניבנייא סָאװ ,ריּפַאּפ עטריצעג ,עטרילָאק יד ןעגעוו ,ןעדנוק יד
 ,טייברַא רעייז וצ טפיוקענ ןעבָאה

 טייצ ןופ .ואוו-ץענרע טנערעלעג טָאה (םהרבא) קישטמערעווַא
 ---טייצ רעצרוק ַא ףיוא אנליוו ןיא ןעזייווַאב ךיז רע טגעלפ טייצ וצ

 .רעכילביל ַא ,רעכילרהע ןַא ,רעליטש ַא

 .דומע ן'ראפ ןענווַאד םינ רָאט לבָא ןַא (*
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 -עברָאטשעג ןיימ ןופ רעדורב א טניואוועג טָאה אנליוו ןיא
 -נעמרַאפ א ןעוועג זיא רע ,"ריאמ רעטעפ רעד , -- ןעבָאב רענ

 רעטָאפ ןיימ טנעלפ טפָא .דיא רענולק א ,רעלדנעה-שיפ רעכיל

 טנעלפ רע ןוא ,ייהט זָאלנג א ףיוא טכַאנדוצ-תבש ןהעג םהיא וצ

 ךיוא ריאמ רעטעפ םוצ ןענעלפ טכַאנױצ-תבש .ןעמענטימ ךימ

 ,עילכימ ,רעטכָאט ַא רענייז רַאפ םינתח ןענעוו םינכדש ןעמוק

 ַא ייז טימ ןעבָאה :ןערינימַאזקע םינתח יד טנעלפ רעטעפ רעד

 ןעוועג ןענייז וצרעד) ןעביירשוצפיוא סעּפע ייז ןעבעג ןוא סעומש

 טנעלפ רע .(ריּפַאּפ ןוא רעדעפ ןוא טניט עלעיצעּפס טיירגעגנָא
 ןייֵלַא ,סַאּפש ףיוא ,ןוא ,טפירשדנַאה ס'טָאדידנַאק םעד ןעקוקַאב

 ןייג טימ ךיז טָאה רע זַא ןעזייוו וצ ,ןעביירשפיוא סעּפע ךיוא

 .ןעמעש וצ סָאװ טינ ךיוא בתכ

3 

 .טכַאנױצ-נָאטיירּפ

 רעבָא ,רעקרַאטש ַא ןעוועג רעטָאפ ןייס זיא ךילרעּפרעק

 ,שינעקנעב ןייז ,םינוננ ענייז ,טריסערעטניא טינ רימ טָאה סָאד

 ןענירהעי-העצדןיינ ןיימ ףיוא ךיא נעלפ ייז -- תובהלתה ןייז

 .םהיא טימ ןעמַאזוצ ןעבעלכרוד רענייטש

 ןעו לָאמ סעדעי -- זיא סָאד סָאװרַאפ טינ סייוו ךיא

 ןופ הניכש רעטסנילייה רעד ןיא רָאפ םהיא ךיז ?עטש ךיא
 -נאטיירפ א ןיא םהיא ךיא העז ,םהיא ךָאנ ןעקנעדנָא ןיימ

 ,פעזיילק ס'רענושארטס ןופ ןהעג ןענעלפ רימ ןעוו ,טכַאנוצ

 .ןענווַאד ן'כָאנ

 ןענעלפ טנעוװא גאטיירפ ןוא ,"נָאט ןעבלַאה ךָאנ, ,גאטיירפ
 ,רימ ייב ךאו רעד ןופ ןעלייט עטסרעייט יד ןייז טּפיוהרעביא

 ענידסלָאמַאד עלא ןיא טעמכ רעטנעצ רעד ןיא טכיזעג ןייז ןוא

 .ןעדנוטש עביל

 ןוא ,רדח ןופ יירפ גָאט ןעבלַאה ַא ןעמ ןיא נאטיירפ

 .ךַאזטּפיױה יד זיא סָאד .יירפ גָאט ןעצנַאג ַא ןעמ זיא ןענרָאמ

 ...להיפענ ןדעדנ א ,להיפענ-סטייהיירפ א

 ַא יװ ךיז ךיא ןָאמרעד גָאט םענעי ןופ סענעצס יד ןופ

 עלענעוו ןייז טימ טמוק ,דרָאב רעטיור רענידכעלייק ַא טימ סור
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 ,רמַאז עכעלטכייפ ,עטיור .לעקעז ַא סעקיּפָאק ייווצ --- דמַאז

 ןעװעג ןיא סָאד .עגָאלדָאּפ עטרעקעגסיוא יד ןעטישַאב וצ

 .(* רָאיװָאק רעזנוא

 רעו !דמַאז ,דמַאז) ?ָאדַאנ ֹומָאק וקסעיּפ ,וקסעיּפ ---

 ןעלעיצעּפס ַא טימ ןעיירש גיטפול רע טגעלפ --- (? דמַאז ףרַאד

 .חתַּפ ןעגנַאל ַא יװ ?ָאדַאנ, ןופ ץמק םעד גידנעהיצסיוא ,ןוגנ

 : ןעגיילוצ טגעלפ רע ןוא ,להיפענ-רָאמוה ַא טַאהעג טָאה רע

 רענעיו ,רעזירַאּפ ,רעגרעבסנינעק ,דמַאז רעגיצּפייל ---

 ! דמַאז

 ןעכַאל ןוא ,ןהעטשראפ רימ ןענעלפ רעטרעוו עכילטע יד
 -סעװַא ןעוועג ןיוש ןענייז עלעגעוו ןייז ןוא רע ןעוו ןוא .ייז ןופ

 :ןעיירש ןוא ןהעגמוא ,רעדניק ,רימ ןעגעלפ ,ןעפיוה ערעדנַא ןיא

 ! ! עדַאנעמַאק וקסעּפ ,וקסעּפ ---

 ןעביֹוהנֶא ךיז ןענעלפ ןעטנעמָאמ עניטכיל ע'תמא יד

 עטצעל יד ןעסָאגעגנָא ןיוש ןעמ טָאה קנעש ןיא ןעוו ,רעטעּפש

 ןיוש ןיא ריט-סַאג יד ןוא ,"עקייל, רעד ךרוד ןעפנַארב טרָאװק

 .טכאמראפ ןעוועג

 ןעגעלפ ;עטרָאד ןוא ,קנַאב ַא ןענַאטשעג ןיא רעיוט ןעבעל

 ,ענעגָאװצעגסיױא עלא ,ךעלדיימ ןוא רעבייוו ןעצעזסיוא ןַאד ךיז

 .ךעלקאי ןוא ךעלדיילק ענלעקרעּפ ענעשַאוועגסיוא-ןייר ןיא עלַא

 ןעבָארגעגנייא ןעוועג זיא ,רעיוט ןופ לעקניוו ַא ןיא ,קנַאב ןעבעל

 ןעדהָאפוצ טנעלפ סע ןעוו ,סעצייל יד ןעּפעשטרַאפ וצ ,לעצעלק ַא

 ךעלגניא עכילטע ןעביילקנעמאזוצ ךיז ןענעלפ ןעטרָאד .ןענָאװ ַא

 .תעל-תעמ ןעצנַאג א ףיוא רדח ןופ יירפ ךעלגניא ,ףיוה ןופ

 ןעפרַאװ -- "לעקיב, ןיא ןעליּפש ךעלדיימ יד ןענעלפ ָאד

 ןַא םהיא ןעּפַאכ ,קורב םעד ןָא ?לאב םענרעזייא םעניילק ַא

 :ןוגנ ןעשלעדיימ ַא טימ ןעלהעצ ןוא ,םענעגנורּפשענּפָא

 ..וגיצ-רעפ !ניס-יירד !ניצ-נַאוצ !ןעהדעצ --

 ךעלנניא טימ ןעליבסנַאמ ןוא ,טעּפש ןערָאװעג זיא סע ןעוו

 .ךיפעט ,טעּפרַאק (*
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 ןעלעטשּפָא ןעמ טגעלפ ,תבש-תלבק וצ ןהעג ןעמונעג ןיוש ןעבָאה
 ,ליּפש יד

 טימ ןענָאז רעצימיא טגעלפ -- !תנש ! גונעג --
 .טכרופ-גונעת עזעיגילער

 ןיא ,רעטסוש רעטגיטעּפשרַאפ א ןהעגייברַאפ טגעלפ טפָא
 עטנידנעעג טשרָאקא ,עדנעשטשילב ַא גידנענָארט ,שינעלייא
 .דנוק ַא וצ ?עוויטש ראּפ

 העג ךיא ןוא רעטצוּפענסיוא ןַא םױרַא טמוק עטַאט רעד
 .טימ םהיא טימ

 -עלאב רעדעי .שולעּפַאק ןעכיוה ַא ןעגָארט רע טנעלפ תבש
 טנעלפ רעמיא טינ רעבָא .ןעגָארטעג ַאזַא טָאה דיא רעשיטַאב
 עטאט רעד .,רעמיא -- תבש ; תבש-תלבק וצ ןָאטנָא םתיא רע
 -קייוו ןיימ , ,סַאּפש ףיוא ,ןעפור שולעּפַאק ןייז טגעלפ ןיילַא
 םהיא טנעלפ רע ןעוו .סַאּפש ףיוא רָאנ עקַאט רעבָא ,"טפַאש
 ןוא .רעכעה ךס ַא ןהעזסיוא רוגיפ עכיוה ןייז טגעלפ ,ןָאטנָא
 .תבש ןעגעוו ףירגַאב ןייז טימ טמיטשעג טָאה סָאד

 עצראווש ַא ןופ ןענַאטשַאב ןענייז םידגב עניד'תבש ענייז
 יד ןוא .ןעזױה ענעטנעוועג עצרַאװש ןוא עטָאּפַאק ענעטנעוועג
 ןיא סָאד ;גיצנַאלג טצוּפענּפָא ןעוועג רעמיא ןענייז ?עוויטש
 ןוא ?עוויטש ענייז ןעצוּפוצּפָא --- טייברא ןיימ ןעוועג ןיוש
 .עניימ

 -גָאטיירפ ןָאטנָא רעמיא רע טנעלפ עטָאּפַאק ענעטנעוועג יד
 .ךיוא טכַאנדוצ

 זיא (רהעמ טינ ןיוש טריטסיזקע רע) ףיוה ס'רענושַארטס
 -ַאּפ ןעגנַאנעג זיא רע ןוא .רעלָאמש ַא ןוא רעגנַאל ַא ןעוועג
 רעזנוא ןופ סיורא ןיא ןעמ ןעוו .סאג ןַאפעטס-ןיילק וצ לעלַאר
 זיא ,טירט סקעז רעדָא ףניפ טלעטשעג טָאה ןעמ ןוא קנעש
 ַא ןיא ןענעלעג ןיא לעזיילק יד .רעיוט ןייז ייב ןעוועג ןעמ
 ןענייז רעטסנעפ ערהיא .גערב ןעטסטייוו ןייז ןופ לעקניוו
 ןעועג זיא יז ןעו .סַאג ןַאפעטס-ןיילק ףיוא ןעמוקעגסױרַא
 ןוא ,רעטכייל-גנעה יד ןיא טביל ענעדנוצעגנָא טימ ןעטכױלַאב
 ערעייז ןיא ןוא ןעשַאוװעגמורא ןעוועג ןעניײז םיטַאבעלַאב יד
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 עלא ןיא טלהיפענ תבש רעד ךיז טָאה ,סעטָאּפַאק עגיד'תבש
 .רענייב

 ַא יװ ,שירפ ןיא רע .ןָא טשדע ךיז טביוה תבש רעד
 .םולב עשירפ

 המשנ רעד ןעגעוו ןעלהעצרעד רימ טנעלפ עטַאט ןיימ
 ךיא בכָאה רהיא .טכַאנױצ-נאטיירפ ּפָארַא טמוק סָאו ,הריתי

 .בוטש ןיא ,ןענוװַאד ן'כָאנ ,רעטעּפש טשרע טלהיפעג רעבָא

 ן'ראפ ,ניוא ן'ראפ ןהעש -- ןהעש ןעוועג םתס זיא זיולק ןיא

 .ןעצרַאה ן'ראפ ןוא רעיוא

 בָאה בירעמ ןופ ןוא תבש-תלבק ןופ שיורענ ןעכילהערפ םעד

 ןעקוק ,ןעטכַארטרַאפ רעבָא ךיז געלפ ךיא .טַָאהענ ביל ךיא

 ; סָאבעלַאב םעד ,רענושַארטס עקשטעבייל ףיוא :ןעדיא יד ףיוא
 ןסלז ףיוא ;רעבָאה ןוא ייה ןופ רעלדנעה ןעכילקיד ַא ףיוא

 טרעהעג רעמיא ךיז טָאה סע ןעכלעוװו ןופ ,קינרעדער םעד
 ,רעכַאמ-גישע ןעגידלעדרעב-ןיילק ןעגנוי םעד ףיוא ;ץכענעשזד

 .גיסע ןערעה רעמיא ךיז טנעלפ סע ןעכלעוו ןוֿפ

 טאהענ טָאה ,םעדייא ןַא ס'נעצימיא ,ןאמרעגנוי ַא רענייא

 -ַאב טימ ןעקוק םהיא ףיוא ךיא נעלפ ,ףירח ַא ראפ םש ַא

 ,ןעקוק ךיוא רעבָא ךיא נעלפ ננורעדנואזואב טיפ .גנורעדנואוו

 ַא טאהענ טָאה רעכלעוו ,רעמיר רעד לעבייל טנעװַאד סע יװ

 ."הכאלמ לעב ַא רעלצניק ַא, רַאפ םש

 -כעלייק ַא טימ ריא רענני ַא ,רענוװַאד יד ןופ רערעדנַאנַא

 רימ רע טנעלפ ;רפוס ַא ןעװעג ןיא ,םינּפ ןעסייוו ןעגיד

 ןעביירש ןעוואורפ נעלפ ךיא םיראוו .ןעריסערעטניא ךיוא

 ַאא טָאה רע ןוא ;ןענעק טינ ןוא תויתוא "ענעטעוויסק,

 ןיא ןעביירש תולינמ רעדָא תוזוזמ ענייז טנעלפ רע .טנעקעג

 ןעקיש לָאמַא רימ טנעלפ עמַאמ ןיימ ואוו ,רעמיצ ןעבלעזמעד

 .ףיוה (4 ס'אנעיּפאס) סענעיבַאז ןיא ,טנעלָאשט רהיא טימ

 ןוא ,קָארּפָאלש ןייז ןיא ,ןעטרָאד טציז רע יו ןהעז ךיא געלפ

 הירפ רעד ןיא תבש  .קידניא ןַא ןופ רעדעפ ַא טימ טביירש

 ןהעטש ;טנעלָאשט םעד ןעמענּפָא ןהעג ןיהַא טפֶא ךיא נעלפ

 ,ךעלגניא רָאֹּפ ַא ןוא ךעלדיימ ,רעבייוו עּפורג ַא טימ ןעטרַאװ ןוא
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 רעד םֹורַא םייל עטנעקירטרַאפ יד ןעכערבּפָא טנעלפ ןעמ זיב
 רעד טימ ךעלּפעט יד ןעקורסױרַא ןעמהענ ןוא "עקנַאלסַאז,
 רע .ךילריטאנ ,טייבראעג טינ רפוס רעד טָאה ןַאד ."עקליו,
 .בוטש ןיא ןעוועג רעבָא זיא

 א ,רעטסוש "רעזנוא , ןהעז ךיוא ךיא געלפ ןענוװַאד םייב
 טָאה רעדיינש .רעזנואג .,רעטנוזעג ןייק םינ ,דיא רעכיוה
 .ואוושרעדנַא טנעוװַאדעג

 ןורכז רעד רימ טלָאמ ןעברַאפ ענהעש עלעיצעּפס טימ
 .ןיולק ןופ ןעהענ רימ יװ

 ,.ךרוד רימ ןעהעג ףיוה ס'רענושַארטס ןופ ננעל עצנַאג יד
 ,רודס ןייז גָארט ךיא ןוא ,ןעצימיא טימ טסעומש עטַאט רעד
 ןוא טייהנעדירפוצ ןופ טימעג ַא ןיא םהיא ּפַאכ ןוא םהיא ףרַאװ
 ..ערעשטעוו רעניטכַאנצ-גאטיירפ רעד ףיוא ןעגנוטרַאװרע ןופ
 -יּפ ןוא רעדער ס'קינרעדער םעד ןמלז ייברַאפ ןעהעג רימ
 ,רעױט ןעסיורג םוצ וצ ןעמוק רימ .דַאלקס-גנירעה סעסענ
 -רעליטש טגניז עטַאט רעד .לקרעמ ן'פיוא סױרַא ןעהעג רימ
 -עבלעז רעד ןיא רודס םעד ּפַאכ ןוא ףֹרַאו ךיא ןוא ,טייה
 .טגניז רע יװ ,גנומיטש רעגיד'תבש

 פעטש שטָאב -- רָאלק ױזַא ךיז טקנעדעג ץלַא סָאד
 דיז טעװ רדליב רעד ןוא ,טנעוװוייל ןעטסַאפעגנייא ןַא קעװַא
 ..רענידעבעל ַא ,םהיא רעביא ןעטײרּפשסיױא ןייֵלַא

 "! חבש טונ, א טימ בוטש ןיא ןירַא ןעמוק רימ

 -ָאוצעגסיוא ןַא ,עמַאמ יד טרעפטנע -- !תבש טוג --
 ניטכאנ-וצ-נָאטיירפ ַא ,לעקַאי םענעשַאװעג-שירפ ַא ןיא ,ענעג
 ,עניטומטוג גיטכאנ-וצ-נָאטיירּפ ַא ,עדימ

 עטרעײשעגּפָא יד ,ךוטשיט ןערהָאלק םעד טימ שיט רעד
 .ייז ףיוא טהור הניכש יד -- טכיל עטשנעבענ יד ,רעטכייל

 :טרעטסייגאב נידנעגניז ,קירוצ-ןוא-ןיה םהעג עטאט רעד

 ..תרשה יכאלמ ,םכילע םולש --

 .חריתי המשנ יד ןעלהיפ ןעק ךיא זא רימ ךיז טכוד ןַאד טָא
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 עטרעיישעגסיוא יד ןיא טעשטשילב יז ,ןוננ ןייז ןיא טגנילק יז

 .ס'עמַאמ רעד רעטכייל

 עטַאט רעד -- שיט םוצ ךיז טצעז ןעמ ,ךיז טשאוו ןעמ

 ןעטיור םעד ןעשיווצ טנַאװ לעקיטש רעלָאמש רעד ייב ,ןָא-ןעביוא

 טייז א ייב עמַאמ יד ;עינלאּפס ןופ ריט רעד ןוא קנַאב-ףָאלש

 רעד .רהיא ןעגעקטנַא קנַאב-ףָאלש ןעטיור ן'פיוא ךיא ןוא ,שיט

 רע .ייז ןופ ענייא טדיינש רע .הלח יד ףיוא שודיק טכַאמ עטאט

 ןענרָאמ ..,"?כאמ א, ,שירפ זיא הלח יד .,"עציימ , א רימ טיג

 בָאה הלח עשירפ ןייק טינ ןוא ;שירפ ןייז טינ ןיוש יז טעוו

 ,ביל טינ ךיא

 ,רעסייה רעד ,שיילפ עלעקיטש יד ,ןעשקָאל יד ,שיפ יד

 ןעו טַאהעג ביל דָארנ ךיא בָאה סעמיצ .סעמיצ רעגידערַאּפ
 רעד ןיא ןענרָאמ ןעבעג םהיא טנעלפ ןעמ יװ ,טלַאק זיא רע
 ןיוש ןיא ןאד רעבָא .ןענװַאד ןופ ןעמוקעג זיא ןעמ ןעוו ,הירפ

 .עטלהיקענּפֶא ןַא ךיוא הריתי המשנ יד

 עטַאט רעד רימ טסייה ,טגידנעעג זיא ערעשטעוו יד ןעוו

 סע זא .ןעּפולַאק וצ ןהייצ יד ,טעב ןופ יורטש ַא ןעננערב םהיא

 וליפא ךיא בָאה ,טלעוװ רעד ףיוא ךעלצלעהדןהייצ ןַארַאפ ןענייז

 .טרעהעג טינ

 רהיא וצ עמַאמ יד ,שרדמ םוצ עטַאט רעד ךיז טמענ ןַאד

 וצ -- שידיא ףיױא "רשיה רפס, םוצ ךיא ןוא שמוח-שטייט

 עדנעּפאכראפ-םעטָא טימ ,הרדס רעד ןעגעװו ןעטייהלעצנייא

 טנעייל עטַאט רעד רעדָא .ָאטינ שמוח ןיא ןענייז עכלעוו תושעמ

 -יצ ץרַאה יד עכלעוו ןופ ,תושעמ ךיוא--"ןופיסוי, םעד רימ טימ

 .שזַא טרעט

 רהָאי גיצפופ-ןוא-סקעז ,גיצפופ-ןוא-ףניפ ,גיצפופ-ןוא-רעיפ

 ..ןעוועג סָאד זיא קירוצ

 -עװו ךיז ךיא טכַארטרַאפ ,קסעד ןיימ ייב גידנעציז ,טציא

 רעבָא ,טייו יוזא ,טייו יוא ץלַא ןיא'ס ..טייצ רענעי ןענ

 ,רהָאלק יוזא

 .ָאנאיּפ רעטייו ַא ןופ ןוגנ רעדנעכליה-ךילטייד ַא יװ

 .ןוננ רעכילטעג א
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 .שיסור םימ טפַאשטנאקאב עטשרע

 עמרָאפ רעד ןיא קנעדעג ךיא ןעכלעוו ,רהָאי רעטשרע רעד
 .1809 זיא ,רעפיצ ןופ

 תעשב ,דנעווא רעטניוו א ןיא ,רהָאי םענעי ןופ ראונאי ןיא

 -ַאב עמַאמ ןיימ טָאה ,ןעפָאלש םוצ ןָאטעגסיוא ךיז בָאה ךיא
 טָאה יז .רהיא ןופ סענעשעק עניימס טיה ךיא זא ,טקרעמ

 ַא ןעטרָאד ןופ ןעמונעגסיורא ןוא עקטָאּפַאק ןיימ טּפאטעגכרוד

 יד ןוא "תיב-ףלא  ןעשיסור ַא טימ עלעכיב א -- ?רַאװקוב

 .שיסור ןענעייל ךיז ןענרעל ןיא טירט עטשרע

 -ענ ננערטש רימ יז טָאה --- ? סָאד וטסָאה ןענַאװ ןֹופ ---
 ,רעהרַאפ ַא ףיוא ןעמונ

 חריבע ןא רַאפ ןעטלַאהעג שיסור ןענעייל טָאה יז לייוו טינ

 ןעזעל טנעקעג ךיוא טָאה ןיילַא יז .סעכ ןיא ןעוועג יז זיא

 -עלעג ךיוא רעטעּפש ןעמ טלָאװ אפונ רימ ןוא .,לעסיבַא שיסור

 טימ ךיז ךיא טלאהאב רעבָא סָאװרַאֿפ .שיסור לעסיבַא טנער

 טסָאק ?ןעמוקַאב לעכיב םעד ךיא בָאה ױזַא יו ןוא ? םעד
 ? סָאד ךיא בָאה ןענַאװ ןופ ָאט ? טלעג סע

 טינ טשרעוצ בָאה ךיא .ןעטַאט םעד ןעפורעגניירַא טָאה יז

 טנייװעג ,ןעפרָאװעגנ ךיז ,רעזייב א ןענַאטשענ ; טרעפטנעעג

 עלעכעל ַא טימ ,דיחי ןב א ןעװעג ןיב ךיא .,טדערעג טינ ןוא

 רימ טָאה ןעמ ןוא ;'הלונס א, סלַא רעיוא ןעטכער םעד ןיא

 -ענ בָאה ךיא ,ץרוק .הלונס ַא סלַא ךיוא -- ?רעטלַא , ןעפורעג
 .ןָאט טינרָאג רימ טעוװ ןעמ זא טסואוו

 "ונ טימ ןהענ ןעמונעג .קיטקַאט רעייז ןעטיבעג ןעבָאה ייז

 ךילדנע ,"ןעוועג הדומ , טינ ץלַא רעבָא ךיז בָאה ךיא .ןעט

 .רימ ןהֶא תמא םעד ןערָאװעגנ רָאװענ ייז ןענייז

 ייוצ ראפ "ראווקוב , םעד טפיוקראפ רימ טָאה ?ענניא ַא

 -עלעג  רימ רע טָאה ךָאוו ַא סעקיּפָאק יירד רַאפ ןוא ,סעקיּפָאק

 -ַָאטס ַא ןופ ןהוז רעד ןעוועג זיא לעגניא רעד ."שיסור טנער

 רעד -- סנעש ןיא זנוא וצ ןעמוקניירַא טגעלפ רעכלעוו ,רעיל

 סנאב-ףָאלש ןעטיור םעד טכאמעג זנוא רַאפ טָאה סָאװ רעבלעז
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 -ענ ךיא) רימ ןופ רעטלע רהָאי רֶאּפ א ןעוועג ןיא ?עגניא רעד

 .ןעסעומש טפָא רימ טימ רעבָא טנעלפ רע ,(ןעמָאנ ןייז טינ קנער

 .ףיוה ס'ןיסיק המלש ןיא טניואוועג ןעבָאה ייז

 -ַאק א ,"עשטשילישטוא עיאנדָארַאנ, ןיא ןעננַאנעג ןיא רע

 טנערעלעג ךיז ןעבָאה ךאלנניא עשידיא ואוו ,לוש-סקלָאפ ענָאיז

 רע סאוו ןעווענ אנקמ םהיא ןיב ךיא .קיטעמפירא ןוא שיסור

 לָאז רע ןעטעבעג םהיא בָאה ךיא ןוא .שיסור ךיז טנערעל

 ןעמוקענסױרַא סָאד זיא טרַא ןעזיד ףיוא .ןענרעל ךיוא רימ

 ,ךַאמּפָא רעזנוא

 -עג ךיא םירָאו ,רעכיז זיא 1809 ןיא ןעוועג זיא סָאד זא

 -קוב , ןייפ ףיוא ןעבירשעגפיוא רהָאי םעד טָאה רע יװ קנער

 -ַאּפ ךעלקיטש ףיוא ןעבירשענכַאנ רעפיצ יד בָאה ךיא ןוא ,"ראוו

 ךיא ל?ייו ,ךיא סייוו ,ראונַאי ןיא ןעוועג ןיא סע זא .ריֵּפ

 סָאד זא טנָאזעג רע טָאה ,רעפיצ ריפ יד גירנעביירש יוװ קנעדעג

 1808 ןעוועג זיא רעהירפ ךָאו ַא טימ , זא ,רהָאי רעיינ רעד זיא

 .71809 ןיוש ןיא טציא ןוא

 -יא ןעננוהיצאב עלעיצנַאניפ ערעזנוא ןענייז דנעווֶא םענעי

 טָאה שיסור ןענעק וצ רהענַאב ןייפ .,ןערָאװעג ןעסירעגרעב

 -ענ רָאנ בָאה ךיא ואוו .טנידנעעג טינ םעד טימ רעבָא ךיז

 -יא ןעפורּפ סָאד ךיא געלפ ,שיסור עטקורדעג לעקיטש ַא טּפַאכ

 עלַא ףיוא סעקילרַאי יד טנעיילענרעביא בָאה ךיא ,ןעזעלרעב

 -רעביא טרעטַאמענ ךיז בָאה ךיא .קנעש רעזנוא ןיא ךעלשעלפ

 (סנייס) "סעקַאנז, יד ,טנַאװ ן'פיוא ?טנעטַאּפ , םעד ןענעיילוצ
 .ןעמָארק יד ףיוא

5 

 -- .לעגניא רעלופטנַאלַאט ַא -- .ףיוה ס'ניסיק המלש ןיא
 -- .ןהיז ענייז ןוא רפוס רעד עילע -- .ןאמלוש ןמלק
 .הלּפמ ןיימ --- .קילואוואז רעד --- .רעניואוונייא ערעדנא

 -יק המלש ןיא ןעוװענ זיא אנליוו ןיא רדח רעטרעפ ןיימ

 -עג זיא יבר רעד .ס'יקסנומרישז ןופ ננַאנ טונימ א ,ףיוה ס'ןיס
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 רהעמ ןוא ךַאװש ןוא טלַא ןעוועג זיא רע .ןדמל רעסיורג ַא ןעוו
 -עג רע טָאה ראפרעד .ןעטלַאהעג טינ רע טָאה ךעלגניא ריפ יו
 -- לעגניא ַא ןופ ןמז א ?עבור ןהעצכא יװ רענינייוו םינ ןעמונ
 רומיל רכש ַאזַא טימ ןליפַא .ןעטייצ ענעי רַאפ עמוס עסיורג ַא
 טינ טלָאװ יורפ ןייז ןעוו ,ןעבעל וצ ןעוועג ךילגעמנוא םהיא טלָאװ
 המלש ןיא עקרעמערק ַא ןעוועג ןיא יז .ןירענידראפ ןייק ןעוועג
 -עג ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,סַאג רעזעלג ףיוא םָארק-טינש ס'ןיסיק
 רעד ןעוועג ןיא סָאד .גיטכיצ רהעז ןוא שי'ּתבה-לעב טניואוו
 ,םירדח עניימ עלַא ןופ רעטסטענ ןוא רעטסנייר

 וצ ןעוועג גננירג טינ רעטָאפ ןיימ רַאפ זיא לעבור ןהעצכא
 -היראב ךיז ןוא םעד ןעגעוו ןעגָאלקַאב ךיז טגעלפ רע .ןעלהָאצ
 ןופ טייקפיט רעד טימ ,ן'יבר ןעטזײרּפעגנ-ךיױה ןיימ טימ ןעמ
 ,םהיא ייב וט ךיא סָאװ הלועּפ רעד טימ ןוא ןענרעל ןייז

 סָאד .טינ ךיא קנעדעג ,ןעפורעג דמלמ ןעזיד טָאה ןעמ יו
 -עוו ,טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,םידמלמ עלַא ןופ רעגיצנייא רעד זיא
 ראפרעד סָאד זיא אמתסמ .ןעסעגראפ בָאה ךיא ןעמָאנ סעמ
 טינ) טייצ עטסצריק יד טכארבראפ םהיא ייב בָאה ךיא סָאװ
 רע .ןמז ןייא רָאנ -- (רדח ס'עדנעמ רעטעפ ןיימ נידנענעכער
 .טנעקעג טינ רע טָאה ןעלענק רהעמ ןוא קנַארק ןערָאװעג זיא

 ַא ןעוועג זיא דמלמ ןעזיד ייב םירבח עניימ ןופ רענייא
 ןוא םותי א ןעוועג ןיא רע ."עקלע, ןעמָאנ ן'טימ לעגניא
 רע עכלעוו ,רעטומ ןייז טימ ןעוועג טנעקאב זיא רעטָאפ ןיימ
 רענהעש ַא ןעועג זיא רע .העונצ השא א סלא ןעביול טגעלמ
 ןעמהענעגנַא ןא טימ ,ןעכירטש-סטכיזעג עלעדייא טימ לעגניא
 ץטלעזיירקעג ּפָאק ענהעש ַא טימ ןוא ,ןעסַאב עטיור ,לעכיימש
 טָאה רע ןוא רימ ןופ רעטלע רהָאי ַא ןעווענ ןזיא רע ,רָאה
 םהיא טימ זַא ,טסייה סָאד ,התכ רערעכעה ַא ֹוצ טרעהעג
 -רעפ םוצ טייקגיהעפ ץוח ַא .רעדנוזאב טנערעלעג יבר רעד טָאה
 "ןצסיוא ןוא ןעצינש םוצ טנַאלַאט ןעזיװעגסױרַא רע טָאה ןענ
 .ןערוניפ ןעטענק

 ןעבָאה ,ןענרעל ןיא ןעטלַאהעג טָאה רע תעשב ,פָאמנייא
 .סקאוו לעקיטש ַא ףיױא טײברַאעג שיט ן'רעטנוא טנעה ןענייז
 ךאז ןייק טָאה יבר רעד ןֹוא הדמתה טימ טנערעלענ טָאה רע
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 רע טָאה ,ןינע םעד טנידנעעג טָאה רע ןעו .,טסרעמַאב טינ

 ,ךעלעקשטאק ייווצ ןופ ןערוניפ יד טניילעגפיורא שיט ן'פיוא

 םעד טלַאה ענייא .,רעסאװ טימ ?עסיש א ייב ןעהעטש ייז יו
 -רַאפ עלעּפעק יד טלַאה ערעדנַא יד ןוא ,רעסַאװ יד ןיא לעבָאנש

 ןעמונעגנָא טָאה יז סָאװ רעסַאו יד ּפָארַא טגנילש יז .ןעסיר
 .ליומ ןיא

 םהיא ףיוא ןעמ טנעלפ ,"יקסלָאקָאטנא ןא טסקַאו רע;

 .ןענָאז

 ןעוועג זיא ןעמַאוצ טנערעלענ ןעבָאה רימ סָאװ ןמז רעד
 םייב ןענַאטשעג ןענייז ךיא ןוא עקלע ןעוו ,לָאמ ןייא .רעטניוו

 יד וצ טנעהָאנ טנַאה ןייא טײרּפשענסיױא בָאה ךיא ןוא ,ןעוויוא

 -ענ ןוא עלכאק רעד וצ טקירדענוצ רהיא רע טָאה ,סעלכאק עסייה

 .סרעכנעּפ טימ ןערָאװעג טקעדאב זיא יז זיב טלַאוונ טימ ןעטלַאה

 ןוא יבר רעד ןעפָאלעננײרַא זיא סע .ןעיירש ןעמונעג בָאה ךיא

 .טשטַאּפעגנָא םהיא

 ַא .ןהעזענ טינ לָאמ ןייק םהיא ךיא בָאה רעטניוו םענעי ךָאנ

 יקסלָאקאטנַא ןעוו זַא ,טרעהעג ךיא בָאה רעטעּפש טייצ עסיוועג

 טָאה רע ןוא ,יירעצינש ס'עקלע ןהעזענ רע טָאה אנליוו טכוזַאב טָאה

 םהיא טָאה רע ואוו ,נרובסרעטעּפ ןייק ךיז טימ ןעמונענטימ םהיא

 .(=טסנוק רָאטּפלוקס יד טנערעלעג

 רעד ןוא שזַאטע ןעטייוצ א ףיוא ןעוועג זיא רדח רער

 רעכלעוו ,לעקינַאג ןעקניניילק ַא ףיוא ןעמוקעגסױרַא זיא רעטסנעפ
 ןעוועג טינ ןענייז ןעביוש יד ןעוו .ףיוה ן'פיוא טקוקענסױרַא טָאה

 ,ארמג רעד ייב ןעסעזענ טינ ןיב ךיא ןוא ,טסָארפ ןופ ןעגיוצרַאפ

 .רעטסנעפ ן'כרוד ןעקוק וצ טַָאהעג ביל ךיא בָאה

 -ַאטשענ ןענייז םהיא ףיוא ןוא רעסיורג א ןעוועג זיא ףיוה רעד

 ןוא עטרעיומעג ,ערענעלק ןוא ערעסערנ ,סערייבעג עכילטע ןענ
 ךָאנ טסואוועג ךיא בָאה ןענייז רעניואוונייא יד רעוו ,ענרעצליה
 ייברַאפ ןהעגייברַאפ טגעלפ ייז ןופ רעדעי טעמכ םירָאװ ,רעהירפ ןופ

 -ַאב רעד זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ןערהָאי ערעטעפש ןיא (?
 -- יקסלָאקאטנַא טניז רעטסערג רעד -- רָאטּפלוקס רעשיסור רעטמהיר
 ."עקלע, רבח רעגילָאמַא ןיימ יוו רערעדנַא ןווק טינ זיא ,גרובזנוג איליא
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 .ןעטבַאבָאעב ןוא ןעקוק וצ ןעבָאה ביל געלפ ךיא ןוא ,קנעש רעזנוא

 טניואוועג טָאה ,רעביירש רעשיאערבעה רעד ,ןַאמלוש ןמלק

 ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא ,רעזייה ערענעלק יד ןופ רענייא ןיא

 ןייז ןופ ןעמוקסיורַא טנעלפ רע ןעוו רעמיא טעמכ  ,ףיוה ס'ןיסיק

 טדיילקעג .םינּפ ןעטכַארטרַאפ-נירעיורט ַא ןעבָאה רע טנעלפ ,ריט

 ,ןהוז ןייז .טנַארפ ַא יו טינ רעבָא ,ניטלעווטנייה ןעוועג רע זיא

 ןענָארטעג טָאה ןוא ?הוש רעניבַאר ןיא ןעגנַאנענ זיא רעכלעוו

 -נעשטשילב ַא טימ ,עצראווש ַא ,עטיירב ַא--לעטיה ?ענַאיזַאק , א

 קורדנייא םעד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה --- קָאריזאק ןעצרַאוװש ןעד

 ."יוג ןע'תמא , ןא ןופ

 דיא רענהעש ַא טניואוועגנ טָאה ךַאד ןעבלעז םעד רעטנוא

 --- עשיצירּפ ַא ,עסיורג א ,עגנאל ַא ,דרָאב עצרַאוש ענהעש ַא טימ

 - ןעטלעז ןעוועגנ זיא רע .טדָאטש ןיא דרעב עטמהיראב יד ןופ ענייא

 ,רוניפ ענשזאו עכיוה א טאהענ טָאה רע ןוא טריילקעג גיטכיצ

 יו דיא ַא ןעווענ רעבָא זיא רע .גנַאנ ןעשיצירּפ ןעצלָאטש א טימ

 לָאמַא טנעלפ רע ןוא -- ךיז טכַאד רעלקעמ ַא -- ןעדיא עלַא

 ןערעה וצ ןעבָאה ביל נעלפ ךיא .קנעש ןיא זנוא וצ ןעמוקניירַא

 ןוא עמיטש ענייפ א טאהענ רע טָאה ,סנעטשרע .טדער רע יו

 ןעלהעצרעד רע טנעלפ ,סנעטייווצ ןוא .עכַארּפשסיױא ענייפ ַא

 ענהעש ענייז ןַא ,טסואוועג בָאה ךיא .תושעמ עכילרעדנואוו

 ןעבָאה סנעניל ענייז ןופ ענינייא זַא ;טינ ןעמ טביולנ תושעמ

 טיִמ ןעמַאזוצ ,סָאד ןוא ,דרָאב עכייר עניטכיצ ןייז יו םש ַאזַא

 ,ןושל ןענידריווקרעמ ןייז טימ ןוא רענייז דרָאב רעניזָאד רעד

 ױזַא -- עיואטנאפ ַא יו קורדנייא ןַא ןעכַאמ רימ ףיוא טנעלפ

 .רעטכַארטענסיױא ןא ןעוועג ןעצנַאנניא טלָאװ רע יוװ

 ס'ניסיק המלש ףיוא טניואוועג ךיוא טָאה "רעניזָאלָאװ , והילא

 ןעבירשעג טָאה סָאװ ,רפוס רעד והילא רעטמהיראב רעד --- ,ףיוה

 עכילטע טאהעג טָאה רע .ןערָאיפיטנָאמ השמ רַאפ ס'הרות-רפס

 זיא רדח ס'לעקצַאח ןופ רבח רענעזעווענ ןיימ עכלעוו ןופ ,ןהיז

 םוצ טנַאלַאט טאהעג עלַא ןעבָאה ייז ןוא ,רעטסגניא רעד ןעוועג

 רעזנוא וצ לָאמַא טָאה ןהוז רעטסטלע רעד .ןעלָאמ רעדָא ןענעכייצ

 ,ןעלָאמענפיוא טָאה רע סָאװ ,"חרזמ , ַא ןעגָארטעגנפױרַא ן'יבר

 רהֶאי רֶאּפ ַא רעבָא .ןערעדנואוּפָא טנעקענ טינ ךיז ךיא בָאה
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 -הטיחש רעד ןיא רעניה טעליוק רע יו ןהעזענ ךיא בָאה רעטעּפש

 "טסנוק רענליוו רעד ןיא ןעגנאנעג זיא ןהוז רערעגנניא ַא .?עביטש

 סָאװ ןעטערטרָאּפ עסיורג טנָארט רע יו ןהעז געלפ ךיא ןוא ,?הוש

 ,טפיטשיילב ַא טימ ןעלָאמטיױוא טנעלפ רע
 זיא רע .רפוס ַא ןעוועגנ ךיוא זיא רעֶטָאפ ס'רפוס םעד והילא

 .ןעטײברַא וצ טלַא וצ ןעוועגנ ןיוש רעבָא

 ,ךיוא ךיא קנעדענ ףיֹוה ס'ניסיק ןופ עילימַאפ עטייווצ ַא

 ןענייז ייז לייוו ןוא ,ןהיז עכילטע טאאהענ טָאה יז ?ייוו ךילכעזטּפױה

 ןעגעוו רעבָא ,סָאװרַאפ טינ סייוו ךיא .ןעסקאוועגנ ץרוק ןעוועג עלַא

 -- ?ץרוק , רָאנ ,"גירעדינ, ןענייז ייז זַא ןענָאז טינ ךיא געלפ ייז

 ,טכַאמענ רימ ףיוא ייז ןעבָאה קורדנייא ַאזַא

 -- רעדיינש רעזנוא טניואווענ ךיוא טָאה ףיוה ס'ניסיק ןיא

 "עג ןעטרָאד טָאה ךיוא ;זָאנ ןעטעקסלּפעננייא ןַא טימ דיא ַא

 -ףָאלש ןעטיור רעזנוא טכַאמענ טָאה סָאװ רעלָאטס רעד טניואוו

 עניימ ןעלעטש טנערעלענ רימ טָאה לעגניא סנעמעוו ןוא קנַאב

 .ןעזעל שיסור ןיא טירט עטשרע

 חבש ןופ ןעניוצעג ךיז טָאה סָאװ ,קילואוואז םעד ףיוא

 ךיז רימ ןענעלפ ,ףיוה ס'ניסיק המלש זיב ףיוה ס'יקסנומרישז
 ןייא ןופ רָאנ טניואווַאב ןעוועג זיא רע .ןעפיולמורַא ןוא ןעליּפש

 סָאד זיא ,וצ ףיוה ס'ניסיק המלש וצ ןעגנַאנעג זיא ןעמ ןעוו) טייז

 ןענַאטשענ ןענייז ןעטרָאד .,(טייז רעקניל רעד ףיוא ןעמוקעגסיוא

 ןוא ,סַאנ ן'םיוא ןעריט יד טימ ךַאלזייה ענישזַאטע-ןייא עכילטע

 ןעוועג זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,ףיוה רעד ןעוועג ךיוא זיא ןעטרָאד

 טדָאטש ץנַאנ ןופ ןעמ טנעלפ רוּפכיםוי ברע .לעביטש-הטיחש יד

 .טלעוו עגידעבעל ַא ןייז טנעלפ סע .תורּפכ יד טימ ןעמוק רעהַא

 טימ ןעמונרַאפ ןעוועגנ זיא קילואוואז ןופ טייז ענידנעגעקנַא יד

 ןוא לעּפע טימ לופ ןעוועג רעמוז ןענייז עכלעוו ,(*"ןעבלעוועג ,

 .סענרַאב

 טָאה אנליוו ןיא .םָארק ַא "בלעוועג, ַא זיא דנַאלסור-דיז ןיא (+
 טרָאו רעד .טכורפ ןופ (זיוהרעוו) דַאלקס ַא טנוימעג טרָאװ םעד טימ ןעמ
 טרעוו ןיז ןעזיד ןוא ןוא ,טיפוס רענעגיובעג ַא : גנוטיידַאב ַא ךָאנ טָאה

 .םוטעמוא טכיורבעג רע
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 -לאוואז ןופ ןעוועג רעבָא זיא ןעבלעוועג יד וצ גנַאנניירַא רעד

 עננַאל ַא ןעניוצעג ןעטרָאד ךיז טָאה קילואוואז ן'פיוא .סָאנ רענ

 .טנאוו "עטיוט

 -סיוא טנַאװ רעזיד ייב רימ ןעבָאה ,רעמוז ַא ןיא ,לָאמ ןייא

 .ןעבלעוועג יד ןופ םענייא וצ ןעמוקענוצ ןוא ,בורנ ַא טלעבַארנעג

 ."טסקענ, ןיימ ןעמוקעג זיא סע .לעּפע ןעּפעלש ןעמונענ טָאה הרבח

 ןעמונעגנָא ,טנַאה א טלעטשעגניירא ,ןעגױבעגנייַא ךיז בָאה ךיא

 --- ןעוו ,קירוצ טנַאה יד ןעהיצ םייב ןעטלַאהעג ןיוש ןוא ,לעּפע ןא

 רעביא ןָאטעג ןערב א טָאה רעייפ ַא יו ױזַא ! ןעירשעג-העוו ,ָא

 ,טנַאה יד סייר ךיא .לָאמ ןעטייווצ ַא ןוא לָאמ ןייא .רעגניפ עניימ

 ,יינעווניא ןעטרָאד טנערב עכלעוו ,טפארק עכילדנייפ יד רעבָא

 טיירפַאב רהיא ןעמ טָאה ךילדנע .ןעננַאװצ טימ יוװ רהיא טלַאה

 .לעּפע ןא ןהָא רעבָא

 ןעמוקעגסױורַא זיא קילואוואז םעד ןופ נערב רערעטייוו רעד

 טימ ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז זיא רעכלעוו ,ץַאלּפ ןעטיירב א ףיוא

 -ַאּפ יד ןעוועג זיא ,סַאנ ענלאוואז ףיוא ,ןעטרָאד .סָאנ ענלאוואז

 ןעווענ זיא רעטייוו לעסיבַא ."שדקח, רענליוו םעד ןופ טייז ענדַאר

 ןענעלפ ךַאלנניא ואוו ,"ץַאלַאּפ רעטסוּפ , רעד ןוא ,קרַאמדץלָאה רעד
 ךימ וואו ,דָאב ס'רעטַאלּפ ןעוועג זיא רעטייוו ."תומחלמ , ןעטלַאה

 .נָאטיירפ עלַא ןהענ ןענעלפ

 ןעטנַאמרעד םעד ןופ נָאר ן'פיוא טהעטש ףיוה ס'ןיסיק המלש
 ןעבָאה טייז ןייא ףיוא ,לעקילואוואז ןעטייווצ א ןוא קילואוואז

 רעד ףיוא ןוא ,ןעקאילַאּפ סיואכרוד ,ןעטסירק טניואוועג ןעטרָאד
 .רענטרענ ןעניוצעג ךיז ןעבָאה טייז רערעדנַא

6 
 ".דמלל בתכמ ,, -- .קודקד -- .להוש רעשיסור א ןיא

 סע .ןעוענ זיא סָאד ןעוו ןעמיטשַאב יונעג טינ ןעק ךיא
 -לַאה רימ רעכלעוו ייב ,טייצ רעד םורָא ןייז טזומענ רעבָא טָאה

 "עשטשילישטוא עיאנדָארַאנ; ַא ןיא קעװַא ןיב ךיא .,ָאד ןעט

 ןעטלאהענפיוא טָאה ןעלהוש עניזָאד יד .ןעבירשרַאפ ךיז בָאה ןוא
 -ידיא ראפ עקַאט ןוא ,רעדניק עשידיא ראפ לעיצעּפס גנוריגער יד
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 ןערָאװעג טקעדענ ןענייז ןעטסָאק יד םירָאװ ,ךיוא טלענ עש

 .ןעדיא ףיוא לעיצעּפס טניילענ טָאה ןעמ סָאװ ןעגנולהָאצּפָא ןופ

 ענייא .עכלעזא ןעלהוש עכילטע ןענופעג ךיז ןעבָאה אנליוו ןיא

 גנַאג טונימ עכילטע ,(*"סראמ-ררעפ , ן'םיוא ןעוועג זיא ייז ןופ

 .קנעש רעזנוא ןופ

 -ניירא רימ טָאה ןעמ ןוא ,ןעסאלק ייווצ ןעוועג ןענייז סע

 םעניד א ןעבעגעג רימ טָאה ןעמ .ןעטשרע םעד ןיא ןעמונעג

 א ,רערהעל רעד ."ַאטָאמַארג איַאקסור, ןעמָאנ ן'טימ לעכיב

 ןעיולב ַא ןיא ןוא רעטלָאנעגמורא ןַא ,רָאה עסיורג טימ ,רעכיוה

 . יד .שיסור טדערעג רימ וצ טָאה ,ּפענק ענעשעמ טימ קַארפ

 -עג-ץראוש ףיוא ןעסעזעג ןענייז ,ןעלטיה ןהֶא עֶלַא ,ךעלנניא

 טלעוו ַאזַא ןיא לָאמנייק ןיב ךיא ,?סעקיימאקס , עטבראפ

 .ןעוועג טינ רעהירפ

 -ענ בֶאה ךיא .םייהַא ןעקנעב ןעמונענ ךיילג בָאה ךיא

 ראפ ךיא בָאה ךָאד ןוא ,דיא ַא זיא רערהעל רעד זא טסואוו
 ךיז ךיא בָאה דרָאב רעטלָאנעג ןייז ראפ .טאהענ ארומ םהיא

 רַאפ ןוא ,ּפענק ענעשעמ ענייז רַאפ יו רעגינעוו טינ ןעקָארשעג

 .שיסור ןייז

 "רעד ןעטַאט םעד ךיא בָאה ,םייהַא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 טעװו רע זא טביולגעג בָאה ךיא .,עטכישעג עצנאנ יד טלהעצ

 .ןעסיוו ןייז ןהֶא ןעבירשרַאפ ךיז בָאה ךיא סָאװרַאפ זייב ןייז

 עגידררעהירפ ןופ ןעבילבעג ןזיא "קרַאמ-דרעפ, ןעמָאנ רעד (+
 ןופ ןוא האובת ןופ קרַאמ ַא ןעוועג רָאג ןעטרָאד זיא טציא .ןעטיוצ

 טנייה) רעטייוו ווזַא ןוא ןעסעוגַא ,סעקמעיזָאּפ ,סעדגַאו ,סעקרעגוא

 "עג טָאה רעצימיא ןעכלעוו ןעמָאנ ַא -- "סעללַאה יד, ץַאלּט רעד טסייה

 ןוא טכורפ ,ןעסנורג ןופ קרַאמ רעזירַאּפ ןעטמסהירַאב םעד ןופ ןעמונ

 טפיוקרַאפ טיוצ ןיימ ןיא ןעמ טָאה דרעפ .(ןעטקודָארּפ-זייּפש ערעדנַא
 רעד .ןעטרָאד ןופ גנַאג טונימ ןהעצפופ ויב ,"ץַאלַאּפ ןעטסוּפ, ן'פיוא

 ךילטנעגווא ןעמ טָאה םהוא טומ ןוא ,ןעבילבעג רעבָא זיא ןעמָאנ רעטלַא

 "נוורַא ,דנעגעג ןעצנַאג םעד רָאנ ,קרַאמ האובמ םעד רַאנ טינ ןעפורעג

 יוזַא .ןעסַאגאפעטס ויווצ וד םומ "לעקרעמ ,, רעזנוא ןלופַא גידנענעבער
 םוצ .ןעלַאטרַאװק ערעדנַא ןופ רעניואוונייֵַא יד יויב ןעסיוה סָאד טגעלפ

 ןעגעלפ ףיוה ן'פיוא ןעמומ ןיומ ייב ןוא רדח ס'לעקצַאה ןיא :ליּפשייב

 ."קרַאמ-דרעפ ןופ רעטלַא, ןעפור רימ רעדניק יד
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 ןעװעג ךָאנ זיא רע .גיהורנוא ןעוועג טסיזמוא רעבָא ןיב ךיא
 ןיילא לָאז רתֶאי ןהעצ ןופ לענניא ַא זא .,רימ טימ ץלָאטש
 רע טָאה סָאד -- ןעביירשרַאפ ךיז ןוא ?סַאלק, ןיא ןהענקעוַא
 ךיז בָאה ךיא יִא .אװטסטַאוװכ עגידריווקרעמ ַא רַאפ ןעטלַאהעג
 טָאה ?ּפענק ענעשעמ ס'רערהעל םעד ראפ ןעקַארשרעד ךָאנרעד
 ,ךאז עכילריטַאנ ַא ראפ טכארטעב סָאד רע

 -עג טינ ןעמ טָאה ,"סַאלק ןיא, ןהעג וצ ןערעהפיוא םתס
 -סגנורינער ַא ןופ ךוזַאב ַא טימ טקעמשעג טָאה סע .טנעק
 ךיא בָאה .סעקנושארטס טימ ,ןענַארפ עגנערטש טימ ,ןעטמאעב
 ןהעג גָאט ןעטסקענ םעד לָאז רע זא רעטָאפ ןיימ ןופ טרעדָאפעג
 .ןעביירשסיוא רימ לָאז רע רערהעל םעד ןעטעב ןוא רימ טימ

 זא .להוש רעד ןיא קעוא רימ טימ רע זיא ןעגרָאמ ףיוא
 רעד ןַא ,טקאפ םעד ןופ ךיא סייוו ,רעטניוו ןעווענ זיא סָאד
 ראפ יו ,םהיא העז ךיא ,ןָאטעגנָא םירַאו ןעוועג זיא עטַאט
 -יוא ןעצראווש:ךילנירג ןייז ןיא טהעטש רע יװ ,ןעגיוא יד
 -שאראב טימ ןענַאלשעגרעטנוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,קָאר-רעב
 ַא ,רעכיוה א -- טנַאה ןיא לעטיה ןייז טימ ןוא ,רעטופ ענעק
 -עצס יד .בושט ןעצראווש ןענידנעגנעהּפָארא ןַא םימ ,רערַאד
 ןענייז ךאלגניא יד .רעמיציסַאלק םעד ןיא ןעמוקעגראפ זיא ענ
 .ןעגיוא עטלעטשענסיוא טימ ןעסעזעג

 טָאה רע .ןעדייר טנעקעג טינ רעטָאפ ןיימ טָאה שיסור
 ,ןהעג טינ ליוו ךיא זא ,רעטרעוו עכילטע טעשטומעגסיױורַא םיוק
 .ןעגידלושטנע וצ רימ רערהעל רעה םעד טעב רע זא ןוא

 ןופ ןענַאטשרַאפ אמתסמ השקב ןייז טָאה רערהעל רעה רעד
 רהעמ ,סעיַאװַא ענייז ןופ ןוא םינּפ ןייז ןופ קורדסיוא םעד
 -טנא ס'רערהעל םעד בָאה ךיא ןוא ."שיסור, ןייז ןופ יו
 ,ןפוא ןעכילנהע ןא ףיוא ןענַאטשרַאפ טרָאװ

 רהיא --- טנָאזעג רע טָאה -- ?יװ רע זַא ,ןהעג רע לָאז --
 ןעמוק וצ גנודַאלנייא ןא) עקטסעיװַאּפ ַא ןעמוקאב רעבָא טעװ
 ,(ייצילָאּפ רעד וצ

 ןוא ;ןענאטשרַאפ ךיא בָאה ?עקטסעיװָאּפ , טרָאװ םעד
 ףאפ המיא ןיימ ןא ,ןעקָארשרעד יוזא ךיז ךיא בָאה םעד רַאפ
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 -ראפ גָאטהעװ/-ןהָאצ יו ןעדנואושראפ זיא ּפענק ענעשעמ יד

 .ץרעמש ןערעסערג א ראפ טדניווש

 ןיוש בָאה ךיא !ןעביילב ?'כיא !םייהַא ,עטַאט ,העג --

 ,טגָאזעג ךיא בָאה -- טינ ארומ ןייק

 -נומ ןעלהיפ ןעמונענ ךיז בָאה ךיא ןוא ,קעװַא זיא רע

 ךעלגניא עטסגידעבעל יד ןופ רענייא ןערָאװעג ןיב ךיא .רעט

 .סַאלק ןיא

 רע .ןהֹוז א ס'ןיפ לעסָאי ?לאומש ןעוועג זיא רערהעל רעד

 טינ .,רעדיילק ענייז ןעטיבענ טפָא טָאה ןוא ןעצוּפ ךיז טנעלפ

 סָאד .קַארפ-רערהעל ןעלעיציפָא ןייז ןענַארטעג רע טָאה נָאט עלַא

 טעמכ ןוא שנעמ טַאװירּפ א יװ ןָאטעננָא ןהענ רע טנעלפ בור

 ַא ןיא ןעמוק רע טגעלפ לָאמא .קָאר רעדנַא ןַא ןיא גָאט ןעדעי

 .(ליעט וָאלַאװס) קַארּפ ןעצרַאװש רעדָא םעניורב

 -רעד .רעטניוו ףוס ן'זיב ןעועגּפָא לוש רעד ןיא ןיב ךיא

 ַא ,רערהעל טַאװירּפ ַא ןעמונעג רימ רעטָאפ ןיימ טָאה ךָאנ

 ,עטרַאה טימ ,ןַאמ-ןעננוי ןעגירעדינ א -- ?וש-רעניבַאר ןופ רעליש

 ןייז ןיא עכַארּפשסיױא "רעגיה טינ , רעטרַאה ַא טימ ,רָאה עצרַאוװש

 -ָאּפ! ַא ראפ .לעכיימש ןעמהענעגנא ןַא טימ ןוא ,שידיא

 .ןעבָאה וצ ארומ סָאװ טָאהעג טינ ןיוש רימ ןעבָאה ?עקטסעיוו

 ַאצוי ןיוש ךיא ןיב ,רערהעל ןעשיסור ַא טָאהעג בָאה ךיא דלַאביװ

 רָאג עקטסעיװָאּפ ןייק רעבָא ןעטַאט םעד טָאה ןעמ .ןעוועג

 -עג טינ תושממ ןייק טּפיױהרעביא טָאה ךַאז יד .,טקישעג םינ

 יצ טרעמיקעג טינ ךילטנענייא ךיז טָאה גנורינער יד .טאה

 -נעגילעטניא עשידיא .טינ יצ עשטשילישטוא ןיא ןעהעג רעדניק

 גנודליב ןעטיירּפשראפ ןעגעו טגרָאזעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעט

 -וָאנישט יד ייב ט'לעוּפעג סָאד ןעבָאה ייז --- ,ןעדיא ןעשיווצ

 -לוש רעשידיא א .גנוהיצאב רעזיד ןיא גנערטש ןייז וצ סעקינ

 -ניק יד ןעשארטס ןוא םירדח יד רעביא ןהעג טנעלפ רעטסאעב

 .שיסור ןייק טנערעלעג טינ ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעד

 ןעבעגעג ןעדנוטש ענייז ריס טָאה רערהעל רעשיסור רעד

 ןעבעל ןענַאטשעג זיא סאוו ,שיט ןעסיורג םעד ייב ,קנעש ןיא

 ןענעלפ ןעדנוק ערעדנַא ןוא ןעשנעמ-סאג יד .קנאב-ףָאלש רעד



 ןעבעל ןייט ןופ רעטעלב 114

 רע .,רימ טימס טנערעל רע יו ,ןערעהוצ ךיז ןוא םורא ןהעטש

 (רעדיר-לוקס) עיטַאמָאטסערכ עשיסור ַא ןעזעלעג רימ טימ טָאה

 ףיוא טשטייטראפ סָאד ןוא ,"עינעטשט עיָאקסור , ןעמָאנ ן'טימ

 עשיסור ביֹוהנֶא ןַא טנערעלעג רימ טימס טָאה רע ןוא .שידיא

 .קיטַאמַארג

 רימ וצ ךָאוו ןיא לָאמ רֶאֹּפ א טנעלפ טייצ רעבלעז רעד וצ

 זיא רע .קודקד ןענרעל ךימ ןוא ןאמרעגנוי רעדנַא ןַא ןעמוק

 רענעסירענּפָא ןא ,רעמירָא ןַא רהעז ,"קישטניבַאר , א ןעווענ ךיוא

 יד טָאה טלענ טָאטשנא .זָאנ ןעיולב ַא טימ ,רענירעגנוה ַא ןוא

 .ןעסע ןעבעגעג םהיא עמאמ

 א ןיא טנערעלענ ריס טימ קודקד יד רע טָאה טשרעוצ

 טימ רָאנ ,שטייד ףיוא ןעבירשעג ןעוועג זיא סָאװ ,לעכיב

 טימ רע טָאה ךָאנרעד .שמוח-שטייט ןופ טפירש ןעלעיצעּפס םעד

 בָאה ךיא ,(שיאערבעה ףיוא קודקד ַא) "?ולסמ , טנערעלעג רימ
 טרהעלקרע רע סָאװ טינ ןיילַא טהעטשראפ רע זַא ,טלהיפעג

 קודקד טָאה ןיילא רע .טקרעמאב ךיוא סָאד טָאה רעטָאפ ןיימ ,רימ

 .ןעפלעהסיוא "קישטניבַאר  םעד רע טנעלפ ,השקשינ רָאנ טנעקעג

 ןופ רעלעטש-ןעפירב רעשיאערבעה א ןענישרע ןַאד זיא סע

 ןיימ ."רמלל בתכמ, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,ןתיא ?יכשמ ילתפנ

 רַאפ ןעדניבנייא ןעזָאלעג ןוא טפיוקענ לעכיב םעד טָאה עטַאט

 ,טנערעלעגרעביא רימ טימ רעהירפ רע טָאה ףירב ןעדעי .רימ

 ךָאנרעד .רדח ןיא ך"נת לעטיּפאק א טנערעל ןעמ יו ױזַא

 בָאה ךיא זיב ,לָאמ עכילטע ןעבירשעגרעביא ףירב םעד ךיא בָאה

 .נינייווסיוא ףיוא טנעקעג םהיא

 ןעלָאװקענ רָאנ "דרמלל בתכמ , םעד ןופ טָאה עטַאט רעד

 ."ןעקנאדענ , יד ןופ ןוא ןושל םעד ןופ ןעוועג טקיצטנע ןזיא רע

 -טּפיוה -- טריסערעטניא קרַאטש ךיוא ףירב יד ןעבָאה רימ ןוא

 ןיא רעבָא ;ך"נת ןיא יוװ זיא ךארּפש יד .סעיינ ַא סלא ךילכעז

 ץנאנ ןוא עניטייצרַאפ ץנאג ןענעו טדערענ ךָאד טרעוו ך"נת

 טביירש ןתח א .עניטנייה ןעגעוו -- ָאד ןוא ,ןעכַאז עדמערפ

 א טביירש ךיא א רעדָא ,רעטָאפ רהיא וצ רעדָא ,הלכ א וצ

 .רחסמ ןענעוו ףירב
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: 

 עקטָאמ --- .קיד ריאמ קיזייא -- .רעצנַאמרעטלאב (*העישי
 .רעפייפ עקייש -- .דַאבַאכ

 ,סַאג ןאפעטס-ןיילק ףיוא טניואוועג טָאה קיד ריאמ קיזייא

 -ַאנ א םענייא וצ טרעהעג טָאה רעכלעוו ,ףיוה םעניילק א ןיא

 ןעגעלפ ךעלנניא רדח יד יװ ,??עגרָאנ ַא ןהֶא שנעמ, א ,ןָאזנאט

 ךלַאה ַא בילוצ זא טלהעצרעד ןעבָאה ייז ,םהיא ןענעוו ןעדייר

 ןוא לעגרָאג ןייז ןעטינשעגסיוא םהיא ןעמ טָאה טייהקנארק

 .םענרעדליג ַא טלעטשעגניירא

 חבש ןֹופ ףיוה רעטירד רעד ןעוועג זיא ףיוה ס'ןָאזנַאטַאנ

 םעד .רדח רעטסקענ ןיימ ןעוועג זיא ןעטראד ,ס'יקסנומרישז

 ןעװעג זיא רע יװ ױזַא ןוא ,העישי ןעוועג זיא ןעמָאנ ס'דמלמ

 טָאה -- אנליוו ןופ טייוו טינ לעטדעטש ַא --- ץנאמרעטלאב ןופ

 .רעצנאמרעטלַאב העישי ןעפורעג ךילנהעוועג םהיא ןעמ

 .אנליוו ןיא דרָאב עטסגנעל יד טַאהעג טָאה רע זַא ביולג ךיא

 -ָאק עכילטע ןופ ךילטנעגייא ,רילָאק םעניורב ַא ןופ ןעוועג זיא יז

 ערעדנא רָאֹּפ ַא ןוא ךעלטיור ,ןיורב-?עקנוד ,ןיורב-לעה : ןעריל

 ענהעש א ןעװעג ןיא יז זא ןעגאז טינ ןעק ןעמ ,ןעגנוריטאש

 "וצ ןוא לָאמש רהעז ןעוועג זיא עבלַאה עטשרעטנוא רהיא ,דרָאב

 קירטש א יװ וצ-דרע רעד וצ ןעגיוצעג ךיז טָאה יז ןוא ,טלעצנור

 ןעוועג גנאלדוצ זיא יז יו םעד ךָאנ טהערדעגּפא טָאה ןעמ סאוו

 .טהערדראפ

 י-כיזצרוק ןייז ןוא ,רעניטכיזצרוק א רהעז ןעוועג ןזיא רע

 -נוא ןייז םימ ןעסקאוועגנעמאזוצ חומ ןיימ ןיא זיא טייקניט

 תוכייש ַא טַאהעג טלָאװ סנייא יו ױזַא ,דרָאב רעגנַאל ךילנהעוועג

 .ערעדנא סָאד טימ

 טנערעלעג םהיא ייב בָאה ךיא סאוו אתכסמ עטשרע יד

 -עּפס א ןעועג רע זיא אתכסמ רעזיד ףיוא .םיחסּפ ןעוועג זיא

 ןוא "האיצמ אבב, טנערעלענ רימ ןעבָאה ךָאנרעד  ,טסילאיצ

 .םינמז עכילטע טנערעלעגּפָא םהיא ייב בָאה ךיא ."הציב

 ןעבירשעג סיואכרוד רע טרעוו ָאד רָאנ ,עשוהי זיא ןעמָאנ רעד (*

 .ךַארּפשסיוא רעד טיול
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 קודקד טנערעלעג זנוא טימ טָאה רעצנאמרעטלאב העישי

 א ,"ירבע ןושל דומלת, ס'באז ןב רָאנ ,"לולסמ , טינ ,ךיוא

 ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא רע .ךוב רערעקיד ןוא רערעסערג

 יוזא ןענרעל זנוא טימ סָאד טנעלפ רע ןוא ,"קודסד לעב , רעסיורג

 -ראפ וצ טרעטַאמעג ןיילא ךיז טָאה רע .ןעגעוו אצוי ןופ יו

 .טרהעלקרע טינ רָאנ רימ ןעבָאה ןעננורהעלקרע ענייז ןוא ,ןייטש

 רעבָא .גילייווננַאל ןעווענ רעבירעד רימ זיא דנַאטשנעגעג רעד

 ןוא .סערעטניא טימ טנערעלעג זנוא טימ רע טָאה ארמנ יד

 -טייד ןעוועג רימ ראפ ןענייז רהיא ןעגעוו ןעננורהעלקרע ענייז

 ,קשח טאהעג םהיא ייב ארמנ רעד וצ ךיא בָאה ,ךיל

 -ענ טָאה רע ןוא דמלמ רעכילרהע ,רעיירט ַא ןעוועג זיא רע

 ,טרעטַאמרַאפ ןעננולקעג רעמיא טָאה ?וק ןייז .רעווש םטייברא

 .דימ ןהעזענסיוא רעמיא ןעבָאה ןעגיוא ענייז ןוא

 -כעט ןוא ןהיז -- החּפשמ עסיורג 'ַא טאהעג טָאה רע

 -ָאפ ןעטלא ןא טשהעג רע טָאה ץנאמרעטלאב ןיא ןוא -- ,רעט

 .!עכוזַאב טפֶא םהיא ןענעלפ עכלעוו ,רעדירב עכילטע טימ רעט

 ,עצרוק טאהענ ןעבָאה -- סעילימַאפ עדייב ןופ -- עלא טעמכ

 קראטש ןעווענ טּפיוהרעביא ןענייז ייז ןוא ,רעזענ עניטנאק-ריפ

 .ןערעדנַא םוצ רענייא ךילנהע

 -לעוו ,ךעלעכוק ערהיא ראפ םש ַא טַאהעג טָאה ץנאמרעטלאב

 ס'העישי טנעלפ .נייט-לעגייב ןופ טכאמעג ןעוועג ןענייז עכ

 ."ךעלעכוק רעצנאמרעטלאב , קישָאק ַא טימ ןהענמוא בייוו

 טנעלפ רע ןעוו ןוא ,עלענניא ַא ,דניק ןיילק ַא טַאהעג ןעבָאה ייז

 ךיז יז טגעלפ ,סעכ ןיא ןערעוו טגעלפ יבר רעד ןוא ןענייוואוצ ךיז

 : ןעיירשוצ

 םהיא ךיא בָאה קַאזָאק ַא ןופ ? דניק ןייד טינ זיא'ס ,יסָאװ --

 ? טכַארבענ
 ייז .טקעטשעג טינ רעבָא יירשענ רהיא ןיא טָאה רהאפעג ןייק

 טונ טבעלעג טָאה עילימַאפ עצנַאנ יד .ןעבעל טוג א טאהעג ןעבָאה
 .ךיז ןעשיווצ

 עלענניא רעייז נעלפ ןוא ,ןערָאװענ ןעדנובענוצ ייז וצ ןיב ךיא

 לעקיטש ַא סנעטסיימ ,קנעש רעזנוא ןופ "ןעכאז עטונ , ןעגנערב

 ,םהיא ראפ לעיצעּפס ןעבעג רימ סָאד טגעלפ עמאמ יד ."קינסישטערד
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 "עג זיא ןהיז ענעסקַאװעגפיוא ס'ןיבר םעד ןופ רעטסגניא רעד

 רימ זיא רע .םירבח ןעוועג ןענייז רימ ןוא ,רעטלע ןיימ ןיא ןעוו

 ןוא ,ךעל'המיתח ןעצירק וצ טייקגיהעפ ןייז רַאפ ןעוועג ןעלעפענ

 ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .טגיוטעג רע טָאה ץלַא וצ ."ןעווערטסיימ ,

 ןיא יװ ,"עלעקנַאימ טינ ןעפורעג רעבָא םהיא טָאה ןעמ ; בקעי

 ,ןעמָאנ ןעזיד טָאה סָאװ לעגניא ַא ךילנהעווענ ןעמ טפור אנליוו

 ,"עקלעקנַאי , רָאנ

 רַאפ טַארייהרַאפ ןעווענ זיא רעטסעווש ערעטלע ס'ןיציבר רעד

 ןיא "רועיש , ןעטסנניא םעד ןופ הבישי שאר םעד ,ןעלעטָאמ 'ר

 וצ ןעמוקעגנָא ןיב ךיא יוו םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא .זיולק סעליימאר

 טַאנָאמ עבילטע ןוא ,ןעברָאטשעג יז זיא ,רעצנאמרעטלאב העישי

 ערעטיש ַא טימ לעדיא רעניילק ַא --- עלעטָאמ 'ר טָאה רעטעּפש

 .רעטכָאט עטסטלע ס'העישי טימ טָאהעג הנותח --- לעדרעב עלעג

 רהיא ןעבָאה רעהירפ .,רהָאי ןהעצפופ ןעוועג טלא רשפא זיא הלכ יד

 ,עלעדיימ עניילק ַא ףיוא יו טקוקעג רהיא ףיוא םידימלת ס'רעטָאפ

 ס'עלעטָאמ 'ר ."וד, ןעגָאז רהיא ןעגעלפ רימ .ןעכיילג רעזנוא טעמב

 ןעוו .רהיא רַאפ רעטלע ןעוועג זיא בייוו רעטשרע רעד ןופ ןהוז

 ךיא בָאה ,קורַאּפ א ןיא ןהעזעג לָאמ ןעטשרע םוצ רהיא בָאה ךיא

 ךיז טָאה עמַאמ רהיא .טמעשראפ ךיז טָאה יז ןוא ,טכַאלוצ ךיז

 -עג לָאז ךיא טגָאזרַאפ גנערטש רימ ןוא ,טרעזייבעגנָא רימ ףיוא

 .לעבייוו ַא רָאנ ,לעדיימ ןייק טינ זיא יז זַא ,ןעקנער

 ןיא ןעמַאזוצ רימ טימ טנערעלעג ןעבָאה סָאװ ךַאלגניא יד ןופ

 .ריפ ךיא קנעדעג ,ףיוה ס'ןָאזנַאטַאנ ןיא ,רדח ס'העישי

 רע .עק'העישי -- ןעמָאנ ס'ןיבר םעד טַאהעג טָאה ייז ןופ רענייא

 ס'רעטָאפ ןייז ."ררוב , םעד לאינד ןועמש ןופ ןהוז רעד ןעוועג זיא

 ןעכיילגסיוא טגעלפ רע סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא גנוגיטפעשַאב

 טָאה רע .תוצע ןעבעג ייז רעדָא ,טייל-סטפעשענ ןעשיווצ םיכוסכס !

 א רענייז יו ױזַא ןוא ;ןעשנעמ ןענולק א רַאפ םש ַא טאהעג

 ןעוועג טנַאקַאב רע זיא ,ןַאמ-סטפעשעג רעכייר א ןעוועג זיא רעדורב

 ןעכַאמ ךיז טגעלפ סע ןעוו ןוא טלעוו-םירחוס רעצנַאג רעד טימ|

 ןהענ םייב ןעטלַאהעג טינ טָאה סע ןוא ,סױטשנעמַאזוצ ַא סעּפע

 .םהיא וצ ןעדנעוו ךיז ןעמ טגעלפ ,(טכירעג) "דוס, ןיא

 ַא טַאהעג לַאפ ַאזַא ןיא ןעבָאה ןעשנעמ עשירָאמ-ט8א ץנאג
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 סנעטסיימ ןענייז רעבָא ןעטנעילק ס'לאינד ןועמש 'ר ."הרותדזיד,

 ןיילַא רע ןוא .ןעשנעמ עגיטלעוו-טנייה רעגינעוו רעדָא רהעמ ןעוועג

 זיא רע .רעניטלעוו-טנייה א רענינעוו רעדָא רהעמ ןעוועג ךיוא זיא
 עיורג ענייז טימ ןוא ,תיבה-לעב רענרעדָאמ ַא יו טדיילקעג ןעוועג
 ןופ קורדנייא ןַא טכַאמעג רע טָאה םינּפ ןעטנַאסערעטניא ןוא רָאה

 .גנוניימ ןיימ ןעוועג ןַאד זיא סנעטסגינעוו ױזַא -- םכח ַא
 ךיז טָאה רע ןוא ,רדח רעזנוא טכוזַאב טָאה רע ןעוו ,לָאמנייא

 -עלעגנא ןעילימַאפ א סעּפע ןעגעוו טדערעגרעדנַאנַאפ ן'יבר ן'טימ

 :ץפיז א טימ טקרעמַאב רע טָאה ,טייהנעג

 ךיא ןעק טלעוו עצנַאנ יד .העישי 'ר ,טהעז רהיא יוװ יוזא ---

 .ןעבעג טינ הצע ןייק ךיא ןעק ןיילַא ךיז ןוא ,תוצע ןעבעג

 טימ עיטַאּפמיס ןיימ טקעװענפיוא טָאה רע יו קנעדעגנ ךיא
 ! טרער רע גולק יוװ : טכַארטעג ךיז בָאה ךיא יוװ ןוא ,רעטרעוו עזיד
 ! םכח רעסיורג ַא עקַאט

 ןוא ,רדח רעזנוא ןיא רעטסנהעש רעד ןעוועג זיא לעגניא ןייז
 .סיורג ןעטלַאהעג ךיז טָאה רע .ןהעש ןעוועג ךיוא רע זיא ןָאטעגנָא
 יד ןוא .קזוח םהיא ןופ ןעכַאמ ןוא ןעמירק-רעביא םהיא געלפ ךיא
 ןעוועג טינ רעבָא זיא רע .ןהעז וצ טָאהעג ביל סָאד ןעבָאה ךַאלגניא
 ןייז רימ ןעגעלפ טייצ עסיוועג ַא ףיוא .רוטַאנ ןיא רעטכעלש ןייק
 ןעבָאה רימ סָאװ ןעכַאז עטוג יד טימ ןעלייט ךיז ןוא ,"םירבח,
 ךיא ןוא ןעגירקוצ ךיז רימ ןעגעלפ ךָאנרעד .םייה רעד ןופ טכַארבעג

 ,"ךיז ייב טייקסיורג, ןייז (ןעמירקרעביא) "ןעשימרעביא, געלפ
 ,ןעכָאוװ רֶאֹּפ ַא זנורב ןייז רימ ןעגעלפ ןַאד

 ןוא רדח ןעזיד ןופ קנעדעג ךיא ןעכלעוו ,לענניא רעטייווצ ַא
 -עג טָאה סָאװ ,ןעדיא ַא ןופ ןהוז רעד ןעוועג זיא ,טייצ רעזיד ןופ
 -ייברַאפ .סָאג ענלַאװַאז ּפָארא ,רעטערב ןופ דַאלקס ַא ןעטלַאה

 עננַאל א טגעזוצ ןעמ יו ןהעז ןעמ טגעלפ ףיוה םענעי גידנעהענ

 .סרעטלַאה-רעטנוא עכיוה ףיוא טגיל ץָאלק יד .רעטערב ףיוא ץָאלק
 ; רהיא רעטנוא רעטייווצ ַא ןוא ץָאלק ן'פיוא טהעטש רענעז ןייא
 ןוא ּפָארַא ןעביוא ןופ געז יד גידנערהיפ ,רהיא ייז ןענעז ױזַא ןוא
 ,ףורַא ןעטנוא ןופ

 ןענייז רימ ןעוו טייצ רעד ןיא לייוו ,ךיא קנעדעג לעגניא ןעזיד
 זיא סע ,עמַאמ ןייז ןעברָאטשעג זיא ,ןעמַאזוצ רדח ןיא ןעננַאגעג
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 ןעבָאה ,ןיציבר יד ךילכעזטּפיױה ןוא ,יבר רעד .עיצַאסנעס ַא ןעוועג

 ןעוועג זיא רע .םהיא ףיוא גידנעקוק טצפיזענ ,םהיא םורַא טעדַאּפעג

 טּפיוה רעד ןעוועג זיא סָאד זַא ביולג ךיא .,"גָאט ןופ דלעה , רעד

 ןיא טאהעג ןעבָאה ,ךַאלגניא ,רימ סָאװ סערעטניא םעד ןופ טקנוּפ

 .טצַאשעגּפָא טינ רימ ןעבָאה אפונ קילנמוא םעד .,עידעגַארט רעד

 רימ ,אברדַא .טלהיפעג טינ רימ ןעבָאה םותי ן'פיוא תונמחר ןייק

 ַאזַא םהיא טימ טכַאמ ןעמ סָאװרַאפ ,ןעוועג אנקמ ךָאנ םהיא ןעבָאה

 "מַאזקרעמפיוא ןעזיװעגסױרַא םהיא ןעבָאה רימ ביוא ןוא ; דַארַאּפ

 ןופ דלעה,, רעד ןעוועג זיא רע לייוו עקאט ןעוועג סָאד זיא ,טייק

 םהיא בָאה ךיא סָאװ ענַארפ עשיראנ ַא קנעדעג ךיא ,"גָאט

 : טנערפעג

 ? טסנייוו וד ? םייהַא טסמוק וד ןעוו וטסוט סָאװ---

 : טסנרע טרעפטנעעג טָאה רע ןוא

 .רהעמ טינ ןיוש טנייוו עטַאט רעד ,לעסיבַא --

 .רעזעלג ןעכייר ַא ןופ ןהוז רעד ןעוועג זיא ?עגניא רעטירד ַא

 ןעלעטשוצניירַא ףיוא ןעדאירדָאּפ ןעמעננָא טנעלפ רעטָאפ ןייז

 ןעגנוניואוו עשיצירּפ עכייר ןיא ,סעדייבעג ענָאיזַאק ןיא ןעביוש

 "ומ ןייז ,םעד ןעגעוו ןעלהעצרעד זנוא טגעלפ רע .ןעכריק ןיא רעדָא

 ,טסייה סָאד ,"ןעמהומ , ןייז ייב .טיוט ןעוועג גנַאל ןיוש זיא רעט

 ןַא ןופ) פול עטשרעטנוא יד טלהעפעג טָאה ,רעטומ-ףיטש ןייז ייב

 עצרַאװש ַא טימ ןעלעטשרַאפ סָאד טגעלפ יז .(אמתסמ עיצַארעּפָא

 .טכיזעג םורַא ןעדנובעגמורַא ןעֶנָארטעג טָאה יז עכלעוו ,עקליישטאפ

 ןיא יז ןוא ,רענהעש ַא רהעז ןעוועג רוטַאנ רעד ןופ זיא םינּפ רהיא

 רע זיא רעלעפ רהיא ץָארט .ןַאמ רהיא רַאפ רעגניא ליפ ןעוועג

 זנוא סָאד טנעלפ לעגניא ןייז .טבילרַאפ קרַאטש ןעוועג רהיא ןיא

 .ןעלהעצרעד ץלַא

 עלַא גינעוסיוא ףיוא טנעקענ טָאה לעגניא ס'רעזעלג םעד

 ןענעלפ עדייב רימ ןוא ,רעדיל ס'רעזנוצ םוקילא ןופ רעטרעוו

 יו ךיא קנעדעג ךילכעזטּפיױה .,גנורעטסיײגַאב סיורנ טימ ןעגניז ייז

 ייוצ ןעוועג ןענייז סע ."ןהַאב-ןעזייא , ןייז ןענניז ןענעלפ רימ

 ךָאנרעד ,םענייא טימ ןעגניז רעהירפ רימ ןענעלפ ,וצרעד םינוגנ

 .ןעטייווצ ן'טימ

 א ןעװעג ןיא ,קנעדעג ךיא ןעמעװ ,?ענניא רעטרעפ ַא
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 -עלפ רימ .רעטנעקורטעגנייא ןַא יוװ ױזַא ,רערַאד ַא ,רעצרַאװש
 ."ערדוכַאל , ןעפור םהיא ןעג

 ןעועג זיא רעצנאמרעטלאב העישי ייב ןמז רעטשרע ןיימ
 ן'םיוא ןע'קיר ריאמ קיזייא ןהעז טּפָא געלפ ךיא ןוא ,רעמוז א
 ןיא ,טירט עמַאזגננאפ טימ ,ןעריצַאּפשמוא טנעלפ רע .ףיוה
 -יא ,ּפָאק ן'פיוא לעטיה עכַאלפ ַא טימ ,(ךיש-קעטש) סעטשעמ
 ףיוא ?עכיימש ַא טימ רעמיא ןוא ליומ ןיא עלעקלול ַא טימ רעמ
 ןייק טינ ,רעשינָאריא ַא ןעװעג ןיא לעכיימש רעד .,ןעּפיל יד
 ,רעכילדניידפ

 ."ךעלכיב , טביירש רע זא ,טסואוועג ןעבָאה ,רעדניק ,רימ
 -יא ךיז ןעטלַאהראפ "ךעלכיב , ענייז וצ זא ,טסואוועג ןעבָאה רימ
 .שידיא ףיוא ןעבירשעג ןענייז ייז לייוו ,טקעּפסער טימ טינ ןעד
 -ערבעה א ןעבירשעננָא טָאה רע זא ,טסואוועג רעבָא ןעבָאה רימ
 -אב רע טרעוו ,"ךעלכיב , ענייז ץָארט זַא ןוא ךיוא לעכיב ןעשיא
 .ןָאזרעּפ עניטכיו א סלַא טכארט

 ןעבָאה ייז .ענעדיא עלופ ,עסיורג א ןעוועג זיא יורפ ןייז
 ניסיירד ןוא עכילטע רהֶאי ַא ןופ ,ןהוז ןעטרידוטשעג ַא טָאהעג
 ןהיז ס'ןהוז םעד ןוא ,רהיא וצ ךילנהע ןעוועג רע זיא ,רהעמ רעדא
 יד ןופ רעטסטלע רעד  .רהיא וצ ךילנהע ןעוועג ךיוא ןענייז
 זיא ןעטייצ ענעי ןיא ןוא ,עיזַאנמיג ןיא ןעגנאגעג זיא ךעלקינייא
 -יישרע ענעטלעז ט ןעוועג ךָאנ אנליוו ןיא טסיזאנמינ רעשידיא א
 ןופ ןעדיא יד ךָאנ ןענייז טייקגיטלעוו-טנייה ןיא טייוו ױזַא .גנונ
 -מָארַא טָאה עילימַאפ עכייר א ןעו .קעװַא טינ טדָאטש רעזנוא
 א ןעבענ וצ ןעסָאלשַאב ךיז ןוא ןעצרַאה ןופ טנַאה יד ןעמונעג
 ןיא ןעקיש םהיא יז טגעלפ ,גנוהיצרע "עקשיאיונ, א לענניא
 ףיוא ןערידוטש ןערהָאפ רע טנעלפ ןעטרָאד ןופ ןוא ,להוש רעניבַאר
 -איצַאסנעס ןוא ,נונעג ףירט ןעוועג ךיוא ןיוש זיא סָאד .רָאטקָאד
 -יױה ַא -- ןהוז א ס'קיד ריאמ קיזייא ראפ רעבָא .נונעג לענ
 -- יונ רעטכע ןַא ,רעטלָאגעג ַא ,רענהעש א  ,רעדנָאלב ַא ,רעכ
 .נונענ ףירט ןעוועג טינ ךאז ןייק זיא

 טָאה ,"לעגרָאנ םענעדלָאגג םעד טימ ןַאמס רעד ,ןָאזנַאטַאנ
 עטיירב טימ ,רעכיוה ןייק טינ .יונ רעטכע ןא יװ ןהעזעגסיוא ךיוא
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 ,רָאה עניורב-לעקנוד עטלעזיירקעג ּפָאק עסיורג ַא טימ ,סעציילּפ

 טנייה ךיא טלָאװ יוזא .טסינאיּפ ַא יװ ןהעזענסיוא רע טָאה

 א ןופ דליב ַא ןעוועג רימ רַאפ רע ןיא רעבָא ןַאד  .טנָאזעג

 .ץירּפ ןעשילוּפ ןעשיטדָאטש

 ,סַאב ןענירעזייה-בלַאה ,ןעקיד ַא טימ טדערעג טָאה רע

 םענרערליג ןייז ןענעו תושעמ יד טימ טמיטשעג טָאה רעכלעוו

 טָאה רע .זלאה ן'פיוא ןעטילעג טָאה רע זא ,ךילגעמ .לעגרָאנ

 .קרַאטש ןוא טנוזענ גידנעטשלָאפ ןהעזעגסיוא רעבָא

 "ענ ןיא יז ןוא ,םהיא ןופ רעגניא ןעוועג ןיא יורפ ןייז

 .עטנַאסערעטניא א ןוא ,עקנַאלש א ,עכיוה א ,ענהעש א רהעז ןעוו

 -ַאב וצ גירעביא זיא ,רָאה ענענייא יד טימ ןעגנאגעג זיא יז זא

 זיא ייז ןעשיװצ זא טלהעצרעד ןעבָאה ךעלגניא יד .ןעקרעמ

 "טָאג טינ רעבָא טסייה סָאד .הנותח רעד ראפ "עביל ַא ןעוועג ,

 סאד ןעמ טגעלפ ןעדיא ןעגעוו זא ,רָאנ טסייה סע .סָאװ-סייוװ

 י-סיוא אזא זא ;ןעכיורבעג טינ ?ןעביל; רעדא "?עביל טרָאװ

 ןתח רעשידיא א ןעוו  .םיצירּפ ףיוא רָאנ ןעננאגענ זיא קורד

 ליוו רע, זא ןענָאז ןעמ טנעלפ ,הלכ ןייז טַאהעג ביל טָאה

 ."רהיא ראפ ט'שלח רע, ,"קרַאטש םהיא טלעפעג יז , ,"רהיא

 .םיצירּפ ךילכעזטּפיוה ןוא ,םיונ טבילעג ןעבָאה ןעביל

 טָאה יז .עט'הולמ א ןעוועג זיא יורפ ס'קיד ריאמ קיזייא

 טלעג יד זא ,רעבָא טכַאד רימ .טנעצָארּפ ףיוא טלעג ןעבעגנענ

 ייז וצ טייצ עסיוועג א געלפ ןיילא ךיא .ס'ןהוז םעד ןעווענ זיא

 -ענ א ןעהילעג ייז ייב טָאה רעטָאפ ןייפ .רעכָאװ טימ ןעמוק

 7 ,עמוס עסיוו

 םעד ןהעזעג לָאמ רָאֹּפ א ךיא בָאה ףיוה ןעבלעז םעד ףיוא

 ןופ דיא א ןעװעג זןיא רע  ,דַאבַאכ עקטָאמ גנילציוו ןעטמהירַאב

 -יילנ ַא טימ ,סקואוו ןעלעטימ ןופ יו רעבעה ,ןערהָאי עלעטימ יד

 י"רַאטסיסױרַא ןוא לעדרעב עצרוק ַא טָאהענ טָאה רֶע ,רוניפ רעכ

 -נאל א ןעגארטעג רעמיא טָאה רע .ןעניוא עסיורנ ,עגידנעשט

 טנאה ןיא ןוא ןעטניה ןופ ּפענק ייווצ טימ ,קָאר םעניורב ,ןענ

 .ןעקעטש ןעקיד א ןענָארט רע טנעלפ

 "עג םהיא ןענעוו ךיא בָאה רדח ס'רעצנאמרעטלאב העישי ןיא



 ןעבעל ןייט ןופ רעטעלב 199

 טכאמעג לָאמא ן'יבר ַא םענייז ןופ טָאה רע :טָאדקענַא ןא טרעה
 -רַאפ םהיא יבר רעד טָאה ,ץיוו ןעגידנעטשנַאנוא ןַא טימ סַאּפש

 ,תמכח") "דבח , סלא הנויח ןייז ןעהיצ ןעזומ לָאז רע זא ,ןעטלָאש
 .גנילציוו סלַא ,טסייה סָאד ,("תעד ,הניב

 רעביא ,םייהא רֹדח ןופ ןעגנאנעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא

 ; םהיא רעטניה ןהענ וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ,סַאג ןאפעטסדןיילק

 -ַאכ עקטָאמ, :ןעירשעגסיוא ןוא טגָאיעגרעביא םהיא ךיא בָאה
 "! דַאב

 -עטש ןייז טימ טגאיעגכָאנ לעסיבַא רימ ךָאנ ךיז טָאה רע

 -ענש ןעפָאלעג רעבָא ןיב ךיא .,סאּפש ףיוא רָאנ רשפא -- ,ןעק

 ,םהיא ןופ רעל

 ןענעו ןעלהעצרעד ךיוא ןיוש ךיא לע גידנעהעגייברַאפ
 -- טייצ רענעי ןופ גנילציוו רענליוו ןעטמהירַאב ןעטייווצ םעד

 עכילטע ןהעזעג ךיוא ךיא בָאה םהיא .רעפיימ עקייש ןעגעוו

 ןעגירק וצ םהיא ןופ היכז יד טַאהעג ראגָאז בָאה ךיא .לָאמ

 טעמכ ןיוש ןוא ן'עקטָאמ ןופ רעטלע ןעוװעג זיא רע .ּפינק ַא

 -ַאז ןיא םהיא ןעבעל ןעסעזעג ךיא ןיב לָאמ ןייא .,רעדנילב א

 ַא ףיוא טראוועג טָאה ןעמ .טנעגעג רעזנוא ןיא ,לוש ס'לעוו

 סעּפע טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טניטעּפשרַאפ טָאה רעכלעוו ,דיגמ

 -עג ןענאטשאב ןיא ץיו רעד סָאװ ןיא .םעד ןענעװו ץיוו א

 עכילטע טָאה רע ןא ,רָאנ קנעדענ ךיא .טשינ ןיוש ךיא קנעד

 -נעמ עגימורַא יד זא ןוא ,"ןעמוק ןיוש טעװ רע :טגנָאזעג לָאמ

 ןעוועג סָאד זיא אמתסמ .טכאלעג קרַאטש ןופרעד ןעבָאה ןעש

 -על ןיא טייז רערעדנא רעד ןופ .ליּפש-טרָאװ ַא טימ ןעדנונראפ

 ןעדייב זנוא רע טָאה .לענניא רעדנַא ןא ןעסעזעג םהיא ןעב

 רע טָאה ייברעד ןוא ,טייצ רעבלעז רעד וצ פינק ַא ןעבעגעג

 ןעדיא עניאייברעד יד ןופ רענייא .ץיו ַא סעּפע טנָאזעג ךיוא

 -יוו טינ רימ ןערָאט פינק םעד ןופ זא ,טקרעמַאב זנוא וצ טְטה

 .ןענייוו טינ ,ןעכַאל ןעמ ףראד ,סעּפע טוט עייש 'ר זא לייוו ,ןענ

 רעד ןיא ררושמ א ןעװענ ךָאנ רע ןיא טייצ רענעי ןיא

 ,"ןעפייפ , טגעלפ רע יװ טונ ץנַאג קנעדעג ךיא ןוא להוש רעסיורג

 .עמיטש טעצלַאפ רעטמירַאב ןייז ףיוא ןענניז : טסייה סָאד
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 רעניבַאר יד -- ."יוג א רַאפ ןעכַאמ, רימ ליוו רעטַאּפ ןיימ

 .עידעגַארט ַא -- .לוש

 יירד טנערעלענּפָא רעצנַאמרעטלַאב העישי ייב בָאה ךיא ןעוו

 רימ טעוװ רע זַא ,ןַאלּפ ַא ןעבילבענ רעטָאפ ןיימ ייב זיא ,םינמז

 ןעוועג סָאד טלָאװ ןעדיא אזא רַאפ ,?וש-רעניבַאר ןיא ןעבעגנקעווַא

 "רעניבַאר רעד ןופ לעסיבַא ןיוש ןעסייוו רימ .טירש רעדנעניוטש ַא

 "עג זיא ןעמ ןוא ,שיסור ףיוא טנערעלעג ץלא טָאה ןעמ ואוו ,לוש

 ןעבָאה רעליש יד ןוא רערהעל יד ואוו --- ,ןעלטיה ןהֶא ןעסעז

 ןעסָאריּפַאּפ טרעכיורעג ןוא תבש םוא ןעבירשעג ,ררעב יד טלָאנעג

 : ןעסייהעג טָאה לוש-רעניבַאר ןיא ?ענניא ַא ןעקיש .תבש םוא

 ."יונ ַא רַאפ םהיא ןעכַאמ,

 ,טגָאזעג ןיוש בָאה'כ ? לוש- רעניבַאר רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא רעוו

 .ןעקיש ןיהַא רעדניק ערעייז ןענעלפ ןעילימַאפ "עגיטנייה, עבייר זַא

 -עגסיוא, ,עמורפ ןייק טינ ,תוחּפשמ עמירָא ןעוועג ךיוא ןענייז סע

 רעטייוו ."סעקישטניבַאר, ןעוועג ןענייז ןהיז ערעייז סָאװ ,"ענעסַאל

 םירוחב-הבישי ענעזעוועג ןעוועג רעליש יד ןופ עטסרהעמ ןענייז

 ןעמעוו רַאפ טַאהעג טינ אנליוו ןיא ןעבָאה ייז ,טדעטש ערעדנַא ןֹופ

 סָאבעלַאב רעלעטימ ַא זַא ,ןעפערט טנעלפ טפָא .ןעבָאה וצ ארומ

 םהיא ןוא בוטש ןיא ךיז וצ "קישטניבַאר, ַאזַא ןעמהענניירַא טנעלפ

 ַא ,לעדיימ עשיריא ַא זַא רעדָא } םידייא ןא רַאפ ןעוועדָאהסיוא

 ןיימ .לוש-רעניבַאר ןיא ןתח ַא ןעטלַאהעגפיוא טָאה ,עקרעטיינ

 ַא ןעװעג זיא הלכ ןייז .ןתח ַאזַא ןעוועג זיא רערהעל טַאוװירּפ

 טָאה רע ןוא ,רעטומ רהיא טימ טניואוועג טָאה יז .עקרעטיינ

 .ןדנ ןייז ןעוועג זיא סָאד .,ייז ייב ןעסעגעג ןוא טניואוועג

 ,"ענָאיזַאק, ףיוא ןעוועג ןענייז רעליש יד ןופ להָאצ עסיוועג ַא

 ןעסע ןעבעגעג ייז ןעמ טָאה לוש-רעניבַאר רעד ןיא זא ,טסייה סָאד

 עצרַאװש ןופ םויטסָאק ַא--גנודיילק-ןוא-ךוש ךיוא ןוא ןעקנירט ןוא

 רעבָא טעטירָאיַאמ יד .לעטיה עטיירב ,עצרַאװש א טימ טנַאװענ

 ,טַאװירּפ ןעסעגעג ןוא טניואווענ טָאה

 יר ןיא .ןעסַאלק ןהעצ ןופ ןענַאטשַאב זיא לוש-רעניבַאד יד

 יַאק, ןיא רערהעל ףיוא טרידוטשעגסיוא ןעמ טָאה טכַא עטשרע
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 ןעגנַאגעגכרוד זיא סע רעוו .רעדניק עשידיא רַאפ ןעלוש "ענָאיז

 רענָאיזַאק , א ןערעוו וצ טכער סָאד טַאהעג טָאה ,ןעסַאלק ןהעצ עלַא
 ןיא ארמג טנערעלעג ןעמ טָאה ןעסַאלק ייווצ עטצעל יד ןיא ."בר
 ךיוא ןעמ טָאה ןעדנַאטשנעגעג עשידיא .ןעגנוצעזרעביא עשיסור
 ןעמונרַאפ רָאנ רעבָא טָאה סָאד .ןעסַאלק טכַא עלַא ןיא טנערעלעג
 ןַא ןעמוקַאב רעליש רעד טָאה רעטייוו .טייצ רעד ןופ לייט ַא
 ןיא יו סרוס ןעבלעז םעד טימ ,שיסור ףיוא גנודליב עניײמעגלַא
 .שיכירג ןוא ןייטאל רעסיוא ,עיזַאנמיג רעשיסור ַא

 -רעניבַאר ןעסַאלק טכא ןופ םָאלּפיד ַא טַאהעג טָאה סָאװ רעד
 -סור ןיא טעטיזרעווינוא ןעדעי ןיא ןעמוקניירַא טנעקעג טָאה לוש
 טרידוטש רעהכַאנ ןעבָאה רעליש יד ןופ ?הָאצ עסיוועג ַא ןוא .דנַאל
 ,סעילימַאפ ערעכייר יד ןעניז ןיא טַאהעג ןעבָאה סָאד טָא .,ןיצידעמ
 ,ןהיז ערעייז טקישענ ןיהַא ןעבָאה סָאװ

 ןעוועג ןענייז ןעדנאטשנעגעג עשידיא ןופ רערהעל יד זיולב
 עשיריא יד ןעשיווצ .ןעטסירק ןעוועג ןענייז עגירעביא יד .{עדיא
 ןופ עטכישעג רעד ןיא טמירַאב ןענייז סָאװ עכילטע ןעוועג ןענייז
 -ייב םוצ יװ ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא ןוא הלכשה רעד
 עשוהי ןוא ןיפ ?עסאי לאומש רעטנַאמרעדנעביוא רעד ,ליּפש
 .גרעבנייטש

 ,ויוה ענישזַאטעדייא ןא ןעמונרַאפ טָאה לוש"רעניבַאר יד
 טגנַאפ סע ואוו ןעטרָאד .סָאג רענלַאװַאז ןוא רעקָארט ןופ גָאר ן'פיוא
 .אקנאילוהָאּפ ןָא ךיז

 עצרוק ןיא ,סמערָא יד רעטנוא ךעלכיב טימ טיילעגנוי עשידיא
 ןעטרָאד ןעבָאה ,ןעלטיה ןהֶא ערעדנַא ,ןעלטיה ןיא ענינייא ,קער
 טרָאר געלפ ךיא ןעוו .קָאטשנהיב ַא םורַא ןענהיב יו טעװַאהעגמורַא
 ,ךאז הפירט א יו ,ןעהיצ רימ ץַאלּפ רעד טגעלפ ,ןהענייברַאפ לָאמַא
 ,ךיז ןיא הּפילק ַא טָאה סָאװ

 טָאה ןעמ ןוא ןעסירענֿפָא ןעוועג ןענייז רעליש יד ןופ עליפ
 וצ גונעג טינ ןעבָאה ייז זַא רע'םינּפ ערעייז ףיוא ןהעז טנעקענ
 סָאד ,"סעקיציירקָא , ןעפור ייז ןעמ טנעלפ טדָאטש ןיא .ןעסע
 לעקיטש א ואוו ץענרע ןעּפַאכ ייז ןעוו ךיז ןעהערפ ייז זא ,טסייה
 .ןיהַא ןעגיוצעג ךימ טָאה ךָאד ןוא .ןעסע םוצ "עקנירָאקפ,
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 -טַאװירּפ ןעשיסור ןיימ ייב טנערעלעג בָאה ךיא סָאװ סָאד

 .טפַארק ןעבעגענוצ הּפילק רעניזָאד רעד טָאה רערהעל

 ןיא ןהעג ןעזָאל רימ טעװ רע זַא טגָאזעג טָאה רעטָאפ ןיימ

 טמוק יװ .לעמיה ןעטעביז ן'פיוא ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,לוש-רעניבַאר

 ? ןעגָאז לאירזע רעטעפ רעד טעוװו סָאװ ? קנַאדעג אזַא וצ רעבָא רע

 ,ןעדיא עמורפ יד ןעגָאז ןעלעוו סָאװ ? עקשטעילע ןעגָאז טעוװ סָאװ

 ? טנעװַאדעג טָאה רע ואוו לעזיילק ס'רענושַארטס ןופ

 זיא סָאװ סיוטשנעמַאזוצ םעד ןענעוו ןיוש סייוו רעזעל רעד

 במַא "עניטנייה, ענייז .טסייג ס'רעטָאּפ ןיימ ןיא ןעמוקענרָאּפ

 ךיז טָאה רע זיב ,ןעסקאוועג םהיא ןיא ןענייז רימ ןענעוו סעיצ

 .טירש ןעדנעשַאררעביא םעד ןָאט וצ ןעסָאלשַאב

 רע ,ןעטַאבעד טרהיפעג רע טָאה געט עצנַאנ ,טכָאקעג טָאה'ס

 ןא ןעביילב טעװ "רעטלַא , ןייז זַא ,טרעכיזרַאפ ןעמעלַא טָאה

 אפוג ןעטַאבעד יד ןופ ןוא "1! ןהעז רהיא טעװ טָא  ,דיא רעכילרהע

 .ןערָאװעג טרעטסיינַאב רע זיא

 םעד ןופ ביוהנָא םעד ייב ,רעמוז עדנע ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןעמוקוצנָא טגיטרעפעגוצ ןעוועג ןיוש ןיב ךיא .רהָאי-רהעל םעיינ

 -ַאב רערהעל רעד רימ טָאה ןעגרָאמ ףיוא ןוא .סַאלק ןעטשרע ןיא

 ןוא רעקָארט ןופ גָאר ן'פיוא ,ףיוה םענעי ןיא ןערהיפ טפרַאד

 .ןעניוצעג ױזַא ךימ טָאה סע ןעכלעוו וצ ,סָאנ רענלאוואז

 רעסיוועג א .טומ ןייז ןערָאלרַאפ רעטָאפ ןיימ טָאה גנולצולּפ

 ,ךיז טכַאד .םהיא ףיוא ןעקריוו קרַאטש ןעמונעג טָאה סולפנייא

 זנוא וצ ןעמוקניירַא טּפָא טנעלפ רעכלעוו ,ןדמל ַא ,סָאבעלַאב ַא זַא

 .עלָאר עטסגיטכיוו יד טליּפשעג ָאד טָאה ,קנעש ןיא

 סע זַא ,טקַאפ רעד טאהעגנ ךיוא אמתסמ טָאה גנוטיידַאב ַא

 ןַאד רע טָאה ,טינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא ןוא ,?ולא ןעוועג זיא

 ,ךילטייד טינ םנה ,קנעדעג ךיא .דינמ ןעטמהירַאב ַא טרעהעג רָארג

 .רענעכַארבוצ ַא השרד רעד ןופ ןעמוקעגנ זיא רע זַא

 ןהענ ךיז רעהירפ טעװ רע זַא ,טרהעלקרע טָאה רעטָאפ ןיימ

 .סע טסייה ,רעטָאּפ ס'רעטומ ןיימ טימ --- "רעווש ן'טימ,, ןהעז

 עלָאר ןייק םחיא ייב גנוניימ ס'עדייז ןיימ טָאה ךילנהעוועג

 ךיא יו .ענַאל עלעיצעּפס ַא ןעוועג רעבָא זיא ָאד .טליּפשענ טינ

 לָאז עדייז ןיימ זַא טלָאװענ רע טָאה ,ןענַאטשרַאפ רעטעּפש בָאה
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 ןעסיורג םעד רַאפ טיײקכילטרָאװטנַארַאפ יד ןעלייט םהיא טימ
 .טירש

 ןענרעל ןעבילבעג ןיב ךיא ןוא ,"ןיינ, טגָאזעג טָאה ערייז רעד
 ,רעצנאמרעטלַאב העישי ייב

 -עג טרעדורעגפיוא אנליוו זיא ,רהעפענמוא ,טייצ רענעי םורַא
 עמשטערק ַא ןיא ןעפָארטעג טָאה עכלעוו ,עידעגַארט ַא ןופ ןערָאװ

 -סיוא זיא ,עשיריא א ,עילימאפ עצנַאנ ַא .טדָאטש ןופ ליימ רֶאַּפ א
 -סקעז רעדָא רעכַאפ-ףניפ א--ןעטסירק ךרוד ןעראוועג טע'גרה'עג
 ןעמ טָאה םינלזנ יד .ןעביוראב וצ קעווצ םעד טימ דרָאמ רעכַאּפ
 -ןייא עכילרעדיוש עלא טסואוועג טָאה ןעמ ןוא טּפַאכעג ךיילג
 ,ליּפשייב םוצ ,קנעדעג ךיא .ענעצס רעגיטולב רעד ןופ ןעטייהלעצ
 -עגנָא טָאה ןעטידנַאב יד ןופ רענייא זַא טלהעצרעד טָאה ןעמ יו
 רעדיילש ַאזַא רהיא ןוא ךשלסיפ יד רַאפ דניק ןעגידנענייוו ַא ןעמונ
 טצעזעגסיױורַא זיא ךרַאמ רעד זַא ,ןעוויוא ןָא עלעּפעק ן'טימ ןָאטעג
 .ןערָאװעג

 -תיב רענליוו ן'פיוא הרובק וצ טכארבעג ןעמ טָאה םינורה יד
 -ַפִא ךיז טָאה נָאט םענעי סָאװ ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ ןוא ,םלוע
 רָאּפ ענעקורט ןייק ָאטינ זיא סע זַא טגָאזעג טָאה ןעמ .,ןָאטעג
 ,ןעבירטרעביא קרַאטש ןעוועג טינ זיא סָאד ןוא .טדָאטש ןיא ןעגיוא

 ןא ןופ ?היפעג א ןעמוקעגוצ זיא תונמחר ןוא רעדיוש םעד וצ
 א טַאהעג טָאה רעמשטערק רעכילקילגמוא רעד :טרָאס רעדנַא
 טָאה רענעי זַא ,ןעוועג דשוח טָאה ןעמ ןוא ,טנערוקנָאק ַא ,אנוש
 טָאה רעטנידלושאב רעד .רעדרעמ יד טציירעגנָא םהיא ףיוא סָאד
 ןערעווש לָאז רע זא טרעדָאּפעג ןעדיא ןעבָאה ָאזלא .טנעקיילעג
 םיתמ יד ואוו ,?עביטש-הרהט ןיא ,עטיוט יד רַאפ דלושנוא ןייז
 .ןעוועג רבקמ ייז טָאה ןעמ רעדייא ןענעלעג ןענייז

 תעשב םלוע תיב ןופ רעיוט םעד ןעבעל ןענַאטשענ ןיב ךיא
 וצ ,ךיא בָאה ןהעגניירא גינעווניא) טכַארבעג ןיהַא םהיא טָאה ןעמ

 רעד ,(ןהכ א ןיב ךיא לייוו ,טרָאטעג טינ ,ןערעױדַאב ןעסיורג ןיימ
 ַא ןעוועג ךיוא ןענייז םינהכ ןוא ,סיורג רעייז ןעוועג זיא םלוע
 .טסוקעג ןוא ןעסיורד ןופ ןענַאטשעג עלַא רימ ןענייז ; להָאצ עשביה
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 יװ טרהיפעג ןעמ טָאה ,ןעוועג רשוח טָאה ןעמ ןעכלעוו ,ןעריא םעד

 .טּפעלשעג רָאנ ,טרהיפעג טינ --- רעכערברַאפ ַא

 -עג םינכש עכילטסירק יד ןופ זיא סע ןעמעוו רע טָאה רשפא

 -סיױרַא סָאד זיא ןופרעד ןוא טלעג טָאה רעמשטערק רענעי זַא טגָאז

 רע זיא רשפא ןוא .דרָאמ רעכַאפ-סקעז רעדָא ףניפ רעד ןעמוקעג

 רעדרעמ יד טָאה רע זַא .גידלוש ןעוועג טינ ךיוא ליפ ױזַא ףיוא

 "רהַאו טינ סלַאפנערעי זיא ,אנוש ןייז ףיוא "טציירעגנַא , טושּפ

 .ךילנייש
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 .הפגמ יד

 ,1871 ןיא טניטרעפענוצ רימ ןעמ טָאה ?הוש רעניבַאר רעד וצ

 יד ןיא ןוא אנליוו ןיא טָאה רהֶאֹי ןעבלעז םעד ןופ רעמוז ןיא

 ןופ ענייא -- הפגמ עירעלָאכ ַא ןעכָארבעגסיױא ןעדנעגעג ענימורַא

 .ןעסײרּפ ןוא ךיירקנַארפ ןעשיווצ המחלמ רעד ןופ ןעשינעהעווכָאנ יד

 יד ןיא טלעניּפשעגּפָא ךיז טָאה יז טייוו יוו ,אפוג המחלמ יד

 ץנַאג ךיא קנעדענ ,ךיז םורא טרעהענ בָאה ךיא סָאװ ןעכערּפשעג

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,סענעצס ענינייא ןֶא ךיז ךיא רעניארע ךיוא .טוג

 רערעזנוא ,ליּפשייב םוצ .ןעכערּפשעג עכלעזַא טימ ןערנוברַאפ

 םָאה רע זַא ,"זיוצנַארפ , ן'רַאפ טרעטסייגַאב יױזַא ןעוועג זיא ןכש ַא

 ףיוא ןוא ,ןעסױטשעגנעמַאזוצ ייז ,רעזעלנ ייווצ ןעמונעג לָאמַא

 רעד זיא סָאד, :טגָאזעג רע טָאה ,ץנַאג ןעבילבענ זיא סָאװ רעד

 "! זיוצנַארפ

 ךילכעזטּפױה ,םוטעמוא טדערעג ןעמ טָאה המחלמ רעד ןענעוו

 עטַאט ןיימ .ןענװַאד ן'כָאנ ןוא ןענװַאד ן'רַאפ ,ןעלהוש יד ןיא

 ןעגנוטייצ עשיאערבעה יד ןיא ןעטכירַאב-המחלמ יד ןענעייל טנעלפ

 .טלַא טַאנָאמ א ,סנעטסגינעוו ,ןעוועגנ זיא "סעיינ , יד ואוו

 ךיא בָאה ףוס ןעניטולב רהיא ןוא ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ

 טָאה עטַאט ןיימ זַא ,ךילנעמ רהעז זיא סע ןוא ,טרעהעג טינ ןַאר

 .ףירגַאב ןייק טַאהעג טינ רהיא ןעגעוו ךיוא

 עכלעוו ,גנוניישרע עטסכילקערש יד ןעוועג זיא עירעלַאכ יד

 -עזנוא ןופ עליפ .ןערהָאי-רעדניק עניימ ןיא טבעלעגכרוד בָאה ךיא
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 -ראפ גָאטיירפ ןעדעי .ןעמוקענמוא רתיא ןיא ןענייז עטנַאקַאב ער
 ןופ ןעדנוק עלַא טימ טנעגעזענ ךיז ןערעטלע עניימ ןעבָאה טכַאנ
 נָאטנוז לָאז ןעמ זַא ,ערעדנַא יד ענייא גידנעשניוו ,קנעש רעזנוא
 טָאה נָאטנוז ןעדעי ןוא .רייהרעטנוזעג ןהעז וצ ךיז ןעבעלרעד
 .טלהעפעג רעצעמיא

 עלעדיימ א ,רעטכָאט א ס'העישי ןעוועג זיא תונברק יד ןעשיווצ

 "ונעג רהיא טָאה ןעמ ןוא ןערָאװעג קנַארק זיא יז .ןהעצ רהָאי ַא ןופ
 נידנעגיל רעטסנעפ ן'כרוד ןהעזעג רהיא בָאה ךיא .שדקח ןיא ןעמ
 ,ןעברָאטשענ יז זיא םורַא ןעדנוטש רֶאּפ ַא ןיא ואוו ,לעטעב רהיא ןיא
 .קורדנייא ןעפיט ַא טכַאמענ רימ ףיוא טָאה סָאד

 ,עשירפ ןוא עטנוזעג םורא ןעהענ ןעשנעמ יװ ןהעזעג בָאה'כ
 זיא סע רעכלעוו ןופ ,טייהקנַארק יד ייז טלַאפַאב גנולצולּפ יו ןוא

 ייז טרעוו סע ,סַאלב ןערעוו ייז .ננוטער ןייק ןעוועג טינ בור סָאד

 ןעמ טרעה ןעלאפ עליפ ןיא ןוא --- ֹוצ ייז טמהענ ןעמ ,טוג טינ
 .ןעברָאטשעג ןענייז ייז זַא ךָאנרעד

 םינּפ ןעדעי ףיוא ,טשרעהעג טדָאטש ןיא טָאה קערש-טיוט א

 .ןעגעלענ יז זיא

 -ימָאק , טריזינַאנרַא ןעמ טָאה ןעלאטרַאװק ענעדישראפ ןיא

 טימ ןעשיט טלעטשענקעװַא ןעמ טָאה ףיוה ַא ףיוא ."ןעטעט

 ןעדעי סנעּפָארט עסיוועג ןוא ייט ןעבענענ טָאה ןעמ .ןערָאװַאמַאס

 -ניײרַא סָאנ ןופ ןעמ טנעלפ עלייוו עֶלַא .טננַאלרַאפ רָאנ טָאה סָאװ

 .ןהעג טנעקעג טינ ןיוש ןיילַא טָאה סָאװ ןברק ַא ןעננערב

 ףיוא טָאהעג טקנוּפ-ספליה ןייז טָאה רעכלעזַא טעטימָאק ןייא
 ןענייז עליפ .טניואוועג טָאה עדייז ןיימ ואוו ,ףיוה ס'יקסנימָאכ

 טכייל ןעמ טָאה עכלעזַא ןוא ,קערש ןופ ךַאפנייא ןערָאװעג קנַארק
 .סיורנ ןעוועג רעבָא זיא עטיוט ןופ טנעצָארּפ רעד .,ךיז וצ טכַארבעג

 "םנעּפָארט , עלעשעלפ א ענעשעק ןיא ןענַארטענ טָאה רעדעי
 ,טונ טינ ןעלהיפ ןעביֹוהנָא טנעלפ ןעמ זַא .רעקוצ לעקיטש ַא טימ
 סָאד ןוא רעקוצ יד ףיוא סנעּפָארט רַאּפ א ןעסיגפיורַא ןעמ טנעלפ
 םעד ךיא ל?היפ רעטרעוו עזיד גידנעביירש .ליומ ןיא ןעמענניירַא

 טָאה ןעגנאגעג ןוא ןענַאטשענ זיא ןעמ ואוו .סנעּפָארט יד ןופ חיר
 .טלהיפעג ןַאד םהיא ןעמ

2 
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 -- .טפירש עשיסור -- ."עקלעקנַאי -- .קורד םיסָאר

 עניימ ןופ עכילטע -- .ךעל'המיתח -- .ץיוו ַא --- .תושעמ

 .בוח רעטלהָאצַאב-טינ א -- .םענורב א -- .םירבח

 רעיינ ַאףיוא ןעבילקענרעבירַא ךיז טָאה רעצנַאמרעטלאב העישי

 יד ןופ םענייא ןיא ,קילואוואז ס'יקסנַאפ ערוו ףיוא --- הריד

 "יא עסיורג יד .קורד ס'םָאר ןעטמהירַאב םעד ןופ ןעפיוה ייווצ

 ןעטייווצ ן'פיוא ןעוועג זיא גנוטלַאװראפ יד ןוא יירעקורד עשיד

 יז ןוא ,גנולײטּפָא עשיסור יד רָאנ ןענופעג ךיז טָאה ָאד .ףיוה

 רענעלפיוא ןייק םיראוו ;עלָאר עניילק ץנאנ א טליּפשעג טָאה

 ןעבָאה ייז .ןעװעג טינ סמָאר יד ןענייז קרעוו עשיסור ןופ

 םימ רודס א יוװ ,םירפס עכלעזא וצ רָאנ טפירש עשיסור טפראדעב

 -רעטרעוו ןעשידיא-שיסוד ַא וצ רעדָא ,גנוזעצרעביא רעשיסור ַא

 ןוא עניילק ַא ןעוענ ןענייז ןעבאגסיוא עכלעזַא ןוא ;לעכיב

 .טפעשעג רעייז ןופ לייט עניטייז

 ןעטשרעביוא םעד ףיוא ןעוועג זיא יירעקורד עשיסור יד

 זיא רהיא רעטנוא ןוא ,ל'רעיומ ןעגישזַאטעדייא ןא ןופ שזַאטע

 ןענופעג ךיז טָאה ףיוה ןעבלעז םעד ףיוא .ךדח רעזנוא ןעוועג

 םימ ןעמונראפ ןעועג ןעצנאג ןיא זיא רע ןוא ,רעיומ ַא ךָאנ

 .ןעננוניואוו טַאווירּפ

 טָאה רדח רעזנוא ןוא יירעקורד רעשיסור רעד ןענעקטנא

 םעד וצ טרעהענ טָאה עכלעו ,טנַאװ עגנאפ א ןעגיוצעג ךיז

 רשפא ,ייווצ ןעוועגנ ןענייז סע רעכלעוו ןיא ןוא ,ףיוה ןעטסקענ

 -עג ןיא ןעטרָאד .קורד ןעשידיא םעד ןופ רעטסנעפ ,יירד

 ןהעטש טּפָא געלפ ךיא ןוא ,ןעסערּפ יד ןופ רענייא ןענַאטש

 -קעלע ןעגעו .טייברא ןעמ יװ רעטסנעפ יד ךרוד ןעקוק ןוא

 םינ ןַאד ךָאנ ךיז טָאה ןענישַאמ עכלעזא וצ טפַארק עשירט

 .ןעװעג טינ סמָאר יד ייב ןזיא ףפמאד ןייק ןליפא .ט'מולח'ענ

 .רעטייברא ייווצ טהערדעג ןעבָאה דָאר עסיורג יד

 רעד ןופ ןעמוקעגסורַא זנוא וצ ןזיא רעטסנעפ רעטייווצ א
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 א ףױא ןעקוק ךיא נעלפ ןעטרָאד .גנולײטּפָא ּפיטַארעטס
 רעד ףיױוא "מָאּפ, עלעגרעב ַא טימ ןעסעזעג ןזיא סָאװ ,ןעדיא
 ךעלקיטש טּפעלקעג ןוא טנַאה רעקניל ןייז ןופ סייז רעקניל
 .ןעצירטַאמ ןופ טייז רעקניל רעד היוא ריּפַאּפ

 א ףיוא טנעפעעג ךיז טָאה קורד ןעשיסור םעד וצ ריט יד
 .ּפערט רעגיד'עּפושמ א טרהיפעג טָאה סע ןעכלעוו וצ ,לעקינַאנ
 -ענ ריט יד ןיא טפָא ,טײברַאעג ןעטרָאד ןעמ טָאה רעמיא םינ
 ןהעגוצפורַא ןעבָאה ביל רימ ןעגעלפ ןַאד ןוא ,ןעסָאלשרַאפ ןעוו
 .תושעמ ךיז ןעלהעצרעד ןוא ןעציז ןעטרָאד ,?עקינַאג ן'פיוא
 .טפָא ץנַאג ןָאט סָאד ןענעלפ "?עקלעקנַאי, ןוא ךיא

 -וק םהיא וצ נעלפ ךיא ןעװו ,ןעטַאנָאמ ןעוועג ןענייז סע
 .ןעפָאלשעג טָאה יבר רעד ןעו ,ןעסע ן'כָאנ תבש ןעדעי ןעמ
 .תושעמ ןענעייל ןוא לעקינַאג ןפיוא ןהענפיורַא ןעגעלפ רימ
 ַא ןופ ."םיחא 'גב השעמ ,, יד ןעזעלענרעביא רימ ןעמ טָאה ןעטרָאד
 רהיא ןוא ,םילכ יד ןופ ןהעגסױרַא ךיא געלפ השעמ רענהעש
 ,ןערעה טלָאװעג רָאנ טָאה סָאװ ןעדעי רַאפ ןעלהעצרעדרעביא

 עננַאפ א טכאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןעטספיט םעד
 רעדנַא ןא ןופ ?ענניא א טלהעצרעד טָאה זנוא סָאװ ,השעמ
 -וצַאב ?עיצעּפס רימ טָאה יז רעכלעו טימ ,לייט יד ,רדח
 :ןעדנענלאפ ןיא ןענַאטשַאב ןיא ,טרעב

 ננולצולּפ .טבָארג ןעמ ןוא טבָארג ןעמ .רצוא ןא טכוז ןעמ
 -יא .עמיטש עבילשנעמ א ךרע רעד רעטנוא ןופ ןעמ טרעהרעד
 ,דניק עדנעפָאלש א ןופ ןיא גנאזעג רעד ןוא .טגניז רעצעמ
 -- עמיטש יד טגנילק רעכעה ץלא ,טבָארג ןעמ רעטייוו סָאװ
 סע .טפושכ'ראפ טרעװו רעבערג רעד .רענהעש ןוא רעכעה
 -ָארגפיוא ליװ רע ;רצוא רעד ןעניז ןיא טינ ןיוש םהיא טגיל
 וצ טינ רעבָא טמוק רע ,רעטייו טבכָארג רע .דניק סָאד ןעב
 .רעטייו ץלא רעבָא ,רענהעש ץלא טגנילק ןוננ רעד .ףוס ןייק

 ,טציא .השעמ רעד ןופ קנעדענ ךיא סאוו ץלַא זיא סָאד
 -ערעטניא רהעז רימ יז זיא ,רהיא ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו
 טמאטש ?ןעמונענ רהיא לענניא רעד טָאה ןענאוו ןופ .טנאס
 ? לעכיב א ןופ יז
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 עכילטע ןעניפעג לָאמא רימ ןענעלפ לעקינַאנג םעד ףיוא
 רימ ןענעלפ "ךעלרעקורד .טפירש עשיסור ןופ ןעבאטשכוב

 יװ טינ קנעדעג ךיא) טלַאּפש ַא ךרוד ,לָאמנייא .ןעפור סָאד
 -וילב ענעטָאשוצ ןופ לעטסעק ַא וצ ןעמוקעגוצ רימ ןענייז ,(יױזַא

 סנעפיוה עצנאג טע'בנג'עגסיורא ןעבָאה ריס .תויתוא ענע

 .רדח ןיא טלעדנאהענ םעד טימ ןעבָאה רימ ןוא ?ךעלרעקורד,

 -ַארטסעגנָא ןנוא טָאה רע ןוא ,ןהעזרעד יבר רעד טָאה ךילדנע

 ,ןענע'בננ ן'רַאפ טינ -- ןעריטסערַא זנוא טעװו ןעמ זא ,טעש

 -ראפ ."ךעלרעקורד, ןייק ןעטלַאה טינ רָאט ןעמ ?ייוו רָאנ

 ַא טרעיודעג טָאה סע .טרהעלקרע טינ זנוא רע טָאה ,סָאװ

 א רַאפ סאוו ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא רעדייא רהאי ריפ-יירד

 ,תויתוא ענעיילב רעביא טָאה גנורינער יד לָארטנָאק עגנערטש

 .עסערּפ עיירפ ןופ ענארפ רעד וצ תוכייש א טָאה סָאד זַא ןוא

 טנערעלענ ןעמאזוצ רימ טימ ןעבָאה סאוו ךעלגניא יד ןופ

 "עק'השמ ןעסיורג םעד, ךיא קנעדעג ,טייצ רעזיד ןיא רדח ןיא

 -טּפיוה ךיא קנעדעג ןעסיורג םעד ."עק'השמ םעניילק םעד ,, ןוא
 טָאה רע ."לאמשו ןימימ טימ טדערעג טָאה רע ?ייוו ,ךילכעז

 -נוא ץנַאג ַא זיא סָאד ןוא ,"סעבַאס, טינ ןוא ,"תבש , טגָאזעג

 -ָאבעג א רענליוו א ןעוועג זיא רע .אנליוו ןיא ךאז עכילנהעוועג

 סייוו "ןיש  ןעניזָאד םעד ןעמונעג טָאה רע ןענאוו ןופ ,רענער

 .דנעגעג רעדנַא ןא ןופ ןעווענ רעטומ ןייז זיא רשפא טינ ךיא

 גייז רימ ןענעלפ ,םהיא ףיוא ןערעו סעכ ןיא געלפ ךיא ןעוו

 ,טפַאהלעקע ןייז ?ןעניש , "עשיטארקָאטסירַא,

 -יטש טנאקסיד ענייפ א טַאהענ טָאה עק'השמ רעניילק רעד

 ןזח ןעטמהירַאב םעד ייב ל'ררושמ ַא ןעוועג זיא רע ןוא עלעמ

 .רעגניזנייפ

 ןענואד טפָא ?הוש רעסיורג רעד ןיא טנעלפ רעגניזנייפ

 ןעמ זא ,ןעסיורד ןופ קסיצס ַאזַא ןייז טנעלפ ןַאד .ןעטעליב ףיוא

 םעד ןעכַאװַאב וצ ףיוא ןעקַאזָאק רֶאּפ ַא ןעמהענ טזומעג טָאה

 סָאד !ףיוה-לוש ןיא דרעפ ףיוא ןעקַאזָאק ייווצ  .גנַאנניירַא

 -רַאפ רעבָא טָאה סע  .קורדנייא ןערַאברעדנָאז ַא טכַאמעג טָאה

 ןיא רָאכ ןייז ןֹופ ןוא ן'רענניזנייפ ןופ גנוטיידַאב יד טרעסערג
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 "רעניילק רעד, עק'השמ ןוא .,טייליטדָאטש יד ןופ ןעגיוא יד

 ערעדנא יד ,רימס !רָאכ ןעניזָאד םעד ןיא לירעגניז ַא ןעוועג זיא

 טימ ץלָאטש ןעוועג טסָארּפ ןענייז ,רדח ס'העישי ןופ ךאלגניא

 רעבָא ךיז טָאה ןיילַא רע .רבח ַא רערעזנוא זיא רע סָאװ ,םעד

 "מיס ,רעליטש א ,רעטוג א ןעוועג זיא רע .ןעטלאהעג טינ סיורג

 .טַאהעג ביל םהיא ןעבָאה ריס .עלענניא רעשיטַאּפ

 -עטניא ךיז טָאה ןעמפ .טנעקעג םהיא טָאה טדָאטש ץנַאג

 -זַאב-ארעּפָא יו ױזַא ,ררושמ ןעדעי ס'רענניזנייפ טימ טריסער

 .רעגניז-ארעּפָא ןעדעי טימ ךיז ןעריסערעטניא רעכ

 רעד ןעוועג זיא רע לייוו ,ךיא קנעדעגנ לעגניא ןעטירד ַא

 .רעכַאמ-לעטשרעב ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .,עֶלַא ןופ רעטסטעפ

 ניטומטוג ןעוועג גידנעטש רע ןיא ,ןעשנעמ עטעפ בור סָאד יו

 -ַארנ רעד , ןעפור םהיא ןענעלפ רימ .ןעלכיימש טפָא טגעלפ ןוא

 .ןעפור ױזַא ךיוא ךיז טנעלפ ןיילַא רע ןוא "רעב

 ַא רעבָא ,לענניא רעטעמרָאקענּפָא-טונ ַא ךָאנ ןעוועג זיא סע

 ןעמ טָאה עקשטיא ."רעבָארג רעד , יו ,סקואוו ןיא רערענעלק

 רע .ןהוז ַא ס'רעלדנעה-טכורפ ַא ןעוועג זיא רע .ןעפורעג םהיא

 -רעל םוצ .רעכַאל רעסיורג ַא ןוא רעניטסול ַא ןעוועג ךיוא זיא

 .טאהעג טינ קשח ןייק רע טָאה ןענ

 "ענרעביא , ןוא ןעסעזעג רע ןזיא טנעװַא ןַא ןיא לָאמנייא
 "תחוכוּפהת , טרָאװ םעד טגָאזעג טָאה רע .ך"נת יד "ט'רזח
 טנַאזעג ,גנושטייטרַאפ רעשידיא רעד טימ (שינערהעקרעביא)
 טפָא ךיז ןוא ,רענייטש ןעשינַאכעמ ַא ףיוא רעדיוו ןוא רעדיוו

 ןילַא ןיוש טָאה ל?יומ יד .ייברעד טכַארטרַאפ ןוא טקוקרַאפ

 : רעטרעוו יד טדערעגסיוא

 -ערעקרעביא -- תוכוּפתת ...שינערעקרעביא -- תוכוּפהת,
 ײ...שינ

 עזיד ןופ םענייא טימ טצונַאב ךיז טָאה "רעבָארנ רעד,

 -שטיא ןיא רעטעלב עכילטע טשימעגרעביא ןוא ןעטנעמָאפ

 טָאה רע ןוא טקרעמַאב טינ סָאד טָאה עקשטיא .ך"נת ס'עק

 : טנַָאזעג ץֶלַא

 -עקרעביא -- תוכופהת ..שינערעקרעניא -- תוכוּפהת

 "..,שינער



 138 ףלעווצ זיב רהָאי ןיינ ןופ

 ןוא ,םעד ףיוא ן'יבר םעד ןעזיוועגנָא טָאה "רעבָארנ רעד,

 לעקנעב ן'פיוא ןענייל ןעסייהענ ךיז ןענידלוש םעד טָאה יבר רעד

 .ןעסימשענּפָא םהיא ןוא

 -- ןעירשענסיוא ךיא בָאה -- ! טרעקעגרעביא לָאמ יירד ---

 -שטיא ןוא טרעקעגרעביא רעטעלב יד ,טרעקענרעביא תוכוּפהת

 ! טרעקעגרעביא ךיוא ןיילַא ן'עק

 טָאה -- ,ןערעקרעביא טינ ךיוא ריד לָאז ךיא זא ,העז ---

 .טעשארטסעג רימ יבר רעד

 ןיימ טלהעצרעדרעביא ץיוו ןיימ העישי טָאה ןענעווטסעדנופ

 יד רַאפ טמהירַאב םעד טימ ךיז טָאה עטאט ןיימ ןוא ,ןעטַאט

 .םינכש

 טעמכ קנעדענ ךיא ןוא ,רדח רעטצעל ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 -ַאוצ ריפ טימ טנערעלעג ןעטרָאד ןעבָאה סָאװ ,ךאלגניא עֶלַא
 העישי ייב ךיא בָאה לכה-ךס ןיא .םינמז רֶאּפ עטצעל יד ןעמ

 .םינמז סקעז טכארברַאפ רעצנָאמרעטלַאב

 יד טָאה "עקלעקנאי,) ךעל'המיתח ןעצירק טנעקעג טָאה רע
 םהיא טגעלפ דימלת ַא זַא ןוא ,(טנע'שרי'ענ םהיא ןופ "טסנוק ,

 ןעכַאמ םהיא רע טנעלפ ,ןערעכיור םוצ קַאבַאט לעקעּפ ַא ןעפיוק

 ןעבָארנסױא טפָא רע טנעלפ ,גידנענרעל .רַאפרעד על'המיתח ַא

 ןוא (בתכ"ישר סנעטסיימ) ןייטש לעקיטש א ןיא ןעבַאטשכוב

 קובישט ןעננַאל םעד ליומ ןיא ןעטלַאה ייברעד רע טנעלפ טפָא

 טעמכ ןעניל ןענעלפ ןענגיוא עניטכיזצרוק ענייז .עקלויל ןייז ןופ

 ךיױר רעד ;טנַאה ןיא ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןייטש ן'פיוא

 -ענק , ןייז ןוא ,דרָאב רעטכידעג רעגנַאל רעד ךרוד ןהעג טנעלפ

 ןוא ךַארּפשסױא רענעקובישט ַא טימ ןעמוקסיורַא טנעלפ "?ןעל

 .עמיטש עטרעטַאמרַאפ ערעווש ַא

 .עילימאפ רעדנַא ןא טימ ןעמאזוצ טניואווענ טָאה יבר רעד

 ןיא רעליש ַא ןעווענ זיא עילימאפ רעזיד ןופ ןהוז רערעטלע רעד

 -ַאק ףיוא  ןעסענעג ןוא טניואוועג טָאה רע ואוו ,לוש-רעניבַאר

 -עג עצרַאװש ענייז ןיא םייהַא ןעמוק טנעלפ רע ןעוו "ענָאיז

 -ּפָארא טינ ןענגיוא יד םהיא ןופ ךיא געלפ ,רעדיילק ענעטנעוו
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 טימ ,ןעסקאוועג ןהעש ,גנוי רעכיוה ַא ןעוועג זיא רע .,ןעמהענ

 טרעסערנרַאפ טָאה סָאד ןוא  םינּפ ןענידכעלייק ,םענהעש ַא

 ןעועג םינ טלָאװ רע ןעוו רעבָא .םהיא ןיא סערעטניא ןיימ

 -ַאר רעדעי ,ךיז וצ ןעניוצעג ךיוא ךימ רע טלָאװ ,רענהעש ןייק

 ןיא טקעּפסער ןוא טייקגירעניינ עפיט ַא טקעוװעג טָאה קישטניב

 .רימ

 טגעלפ יבר ןייפ .טריצלָאטש םהיא טימ טָאה רעטומ ןייז

 םהיא ןיא ןיב ךיא ןוא .יונ ַא ףיוא יוװ ,םורק ןעקוק םהיא ףיוא

 .טבילרַאפ ןעוועג

 סָאד ןעק ךיא ,דמש וצ טהיצ ךיד ; אנקמ םהיא טסיב ---

 רעבָא טסָאה -- ,רימ וצ טנָאזעג לָאמַא יבר רעד טָאה --- ,ןהעז

 טעװ רע ;דיא רעכילרהע ןַא זיא עטַאט ןייד ,רעטלַא ,תועט ַא
 .ןעכַאמ טינ יונ א ראפ ריד

 ףױרַא רימ טמוק רדח רעטייווצ ס'רעצנאמרעטלאב העישי

 "ורב , טרָאװ םעד רעה ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי טעמכ ןעניז ן'פיוא

 טבָארנ ןעמ יו ,ןהעזעג ךיא בָאה ףיוה םענעי ףיוא םירָאװ ,"םענ

 טָאה ןעמ סָאו ,דרע לעדיר ןעטשרע םעד ןופ -- םענורב א

 ןיא ךילניישראוו .ניטרַאפ ןעווענ זיא ץלַא זיב ,ןעמונעגסױרַא

 ןיא ןענייז רעמינורב ענעּפָא ןייק םירָאװ ,ּפמולּפ ַא ןעווענ סָאד

 טלעטשעגניירַא םענורב םעד ןיא טָאה ןעמ יוװ .ןעוועג טינ אנליוו

 ,טינ רעבָא ךיא קנעדענ ,ּפמולּפ םעד

 עיירפ עדעי ןוא ,ףיוה ןעטימ ןיא ןעבָארגעג םהיא טָאה ןעמ

 יד .ןעקוק ןוא ןהעטש ךיא נעלפ ,טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,טונימ

 זיא סע זיב ,רעפיט ןוא רעפיט ןערָאװעג זיא בורנ עניטנַאק-רעיפ

 -ּפָארא ןעמ טָאה רעבערג יד .ןעקוקוצרעטנורַא הנכס א ןערָאװעג

 -לעוו ןיא ,רעמע ןעבלעז םעד ןיא ןעניוצענפיורַא ןוא ןעזָאלעג

 .דרע ענעבָארגעגסיױא יד ןעניוצענפיורַא טָאה ןעמ ןעכ

 ןוא .רעטפַאנרַאפ ַא יו ,ןעטכַאבָאעב ךיא נעלפ ץלַא סָאד

 -נורּפשענ ךיא בָאה ,רעסַאו טעשטשילבענ ןיוש טָאה ןעטנוא ןעוו

 ,תולעּפתה ןופ ןעירשעג ןוא ןעג

 נעלפ ,רעצנַאמרעטלַאב העישי ייב טנערעלענ בָאה ךיא ןעוו

 .(דנעטס) רעמעש ןעניאייברעד ַא ףיוא ןעיירעשַאנ ןעפיוק ךיא
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 ןעמ ואוו ןעטרָאד ,"שעקטַאי יד ייב , ןענַאטשעג זיא רעמעש רעד

 ףיוה ס'יקסלָאװַָארבָאד ןופ רעדָא סאנ רעקצינדור ןופ ןיירַא טמוק

 .(ףיוה-ךרוד רעגיגרַאבדּפָארַא ןַא)
 ס'יקסנאמ עדוי וצ גנַאנניירַא םייב טעמכ ןענַאטשענ זיא רע

 טָאה ןעטלַאהעג .ןענופעג ךיז טָאה רדח רעד ואוו ,קילואווַאז

 ,ךַאז עכילנהעווענמוא ןַא ןעוועגנ זיא סָאד ןוא ,?עדיימ ַא םהיא

 .ןעיורפ עטַארייהרַאפ וצ טרעהעג ןעבָאה סרעמעש בור סָאד םירָאװ

 געלפ ךיא ."ןעדנוק, ערהיא ןופ רענייא ןעוועג ָאזלַא ןיב ךיא

 לעּפע ןַא לָאמַא ,"ךאלרעבגניא, ,'ךַאלענַאמ , ןעפיוק רהיא ייב

 -- גראב ףיוא ןעבעג ןעמונעג רימ טָאה יז זיב ,ענרַאב ַא רעדָא

 -כעלסיב ןוא ,עקיּפָאק ַא רַאפ ךָאנרעד ,ןעשַארנג ַא רַאפ טשרעוצ

 -נהעווענ .סעקיּפָאק ייווצ זיב טכיירנרעד טידערק ןיימ טָאה זייוו

 לָאמנייא רָאנ .ךילטקניּפ טלָאצענ "תובוח, עניימ ךיא בָאה ,ךיל

 רַאפ טמסעשעג ךיז ךיא בָאה ןַאד ןוא ,ןעניוצרַאפ סָאד ךיז טָאה

 .ןעריימסיוא ןעמונעג רהיא בָאה ךיא .ןעזייוו וצ ןעניוא יד רהיא

 ךרוד ןהענ רדח ןיא ךיא געלפ ףיוה ס'יקסנומרישז חבש ןופ

 טגעלפ רימ .ףיוה ס'יקסלָאװָארבָאד ךרוד רעדָא סָאנ רעקצינדור
 רָארג טלָאװ יז ןעוו ןוא .רעמעש םעד ןהענוצייברַאפ ןעמוקסיוא

 רעהירפ ךיא נעלפ .ןהעזעג רימ יז טלָאװ ,טייז ןיימ ןיא טקוקעג

 זיא סע ביוא ןוא ,ןעניוא ערהיא טלַאה יז ואוו ,ןערעוו רהָאװעג

 נידנעטלאה ,רעטייו ןהענ ךיא נעלפ ,רהאפענ ןייק ןעוועג טינ

 .טנַאו םייב ךיז

 טָאה לעדיימ יד .ןעדנואוושרַאפ רעמעש רעד זיא גנילצולּפ

 רעבָא ךיז בָאה ךיא .טהערפרעד ךיז בָאה ךיא .טאהעג הנותח

 רעבָא .ןעטיה טינ רהעמ ךיז ףרַאד ךיא ,תמא .ךיוא ןעקָארשעג

 טנלָאפרַאפ ךימ טָאה עגַארפ יד ? הריבע רעד טימ זעמ טוט סָאװ
 {חעג וצ טרעהעגפיוא ןיוש בָאה ךיא יו םעדכָאנ טייצ עגנַאל ַא

 .רדח ןיא



 לעטיּפַאס רעטרעפ

 .ןהעצרעפ זיב פלעווצ ןופ

1 

 .החּפשמ רהיא ןוא רעטומ ןיימ

 ,רעטָאפ ןיימ יו רעטקארשכ רהעמ טָאהעג טָאה רעטופ ןיימ

 -יינַאב יד טָאהעג טינ טָאה יז .ךיוא לכש ןעשיטקַארּפ רהעמ ןוא

 -ירפ םעד טרעטשעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעשינעקנעב יד ןוא גנורעטס

 .טלעוו יד ןענַאטשרַאפ רעסעב רעבָא טָאה יז ,המשנ ןייז ןופ ןעד

 עטנַאקַאב ןוא םיבורק ערעדנַא ןופ ןוא ןענייפ עמהומ ןייש ןופ

 / רעבָא געלפ ךיא .ענולק ַא זיא עמַאמ ןיימ זַא ,ןערעה ךיא געלפ

 זַא ןוא ,ענעסיבראפ ַא ןוא "עטכעלש , ַא זיא יז זַא ,ןערעה ךיוא
 ."טשינרָאנ רעביא ןעבעל םעד טּפָא ךיז טמהענ , יז

 ןיא יז ,סעכ ןעזיוענסױרַא טפָא ךיוא יז טָאה רימ ןענענ

 רַאפ בָאה ךיא ןוא ,רימ וצ רעטומ עכילטרעצ ַא ןעוועג רעבָא

 .טַאהעג ארומ טינ ןרָאצ רהיא

 ,ךיוא ערעדנַא וצ ךילדניירפ ןוא טונ ןייז טנעקענ טָאה יז

 ןעו ןוא .טנַאסערעטניא ןוא שיטַאּפמיס ןעוועג יז זיא ןַאד ןוא

 ןיא ןוא לעכיימש רהיא ןיא זיא ,טסיטשעג טוג ןעוועג זיא יז

 וצ ךיז ןעבָאה ןעשנעמ .רָאמוה רענולק ַא ןענעלעג דייר ערהיא

 ,טּפעלקעג רהיא

 תבש ןעוו ,יורפ עננוי ץנַאנ א סלַא ךָאנ רהיא קנעדענ ךיא

 -ייו טימ ,ענעדייז ַא --- דיײלק-הּפוח רהיא ןעגָארט יז טנעלפ

 ןיוש זיא דיילק יד ןעוו ,רעטעּפש .ןעסַאּפ עצרַאוװש ןוא עטרילָאק

 -עג טינ ןיוש רהיא יז טָאה ,שידָאמ-טלַא וצ ןוא טלַא וצ ןעוועג

 רעמלא ןיא ןעננאהעג רהָאי עכילטע ךָאנ רעבָא זיא יז ,ןענָארט
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 טלעוו רעד ףיוא ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,טייצ ַא ךָאנ לָאמקנעד ַא--

 רשפא ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןעטכוד ךיז טגעלפ רימ .ןעוועג טינ

 .קירוצ רהָאי טרעדנוה טימ

 רֶאּפ ַא ןעבילבעגרעביא ךיוא רהיא זיא הנותח רהיא ןופ

 "יפ ןיא טניילעגסיוא ךַאלטנעמיד עניילק ךס א --- ךאלגניררעיוא

 -נהעוועג ,טייצ וצ םייצ ןופ .רעבליז ןיא טסאפעגנייא ןוא ןערוג

 ענעבירוצ טימ ןעצוּפ ייז יז טגעלפ ,בוט-םוי ברע ןַא ןיא ךיל

 .וצרעד עלעטשרעב עלעיצעּפס ַא טָאהעג טָאה יז .דיירק

 יז טגעלפ ,רדח ןופ ןעמוק געלפ ךיא ןעוו ,גָאטיײב גָאטיירפ

 -(רעסאקקאמ) "רעסאק, ןעשָארג יירד רַאפ ןעפיוק ןעקיש ךימ

 טנעלפ יז ןעכלעוו טימ ,ףָאטש רעגידלעמיוב רעטיור ַא -- ליוא

 .קורַאּפ רהיא ןעבלַאזַאב

 ןיא זיא ,רהָאי ףלע רעדָא ןהעצ ןעוועג טּלַא ןיב ךיא ןעוו

 ךַאלטכעלפ יירד רעדָא ייווצ --- "ןָאיניס , ַא ןיירַא עדָאמ רעד

 טָאה עדָאמ עזיד ןוא .קורַאּפ ן'רעטניה טעּפעשטענוצ רָאה

 .ןָאטעגכָאנ יז

 .רענייטש םענעסַאלעג א ףיוא רעבָא ,םורפ ןעוועג זיא יז

 ןעסיורג רהיא טימ ,להוש ןיא ןהעג תבש יז טנעלפ ךילנהעוועג

 יז טנעלפ ,טינ ביוא ןוא .םערָא ן'רעטנוא רודס "החנמדזברק,

 ןַא טימ ,רעטרעוו יד דייהרעקנעליטש ןענָאז ,בוטש ןיא ןענוװַאד

 .ןח טימ לופ ןעוועג ןעניוא עניימ ןיא זיא עכלעוו ,ענימ רעטסנרע

 ןעוו ,אקירעמַא ןיא גנַאל גידנעייז ןיוש ,רעטעּפש ןערהָאי עליפ

 "רָאפ סנעטסיימ רימ יז טגעלפ ,ןענָאמרעד רהיא ןָא ךיז געלפ ךיא

 ןעּפיל ערהיא ןוא ,רודס ן'רעביא טציז יז : דליב ןעזיד ןיא ןעמוק

 זיא עכלעוו ,טייקטסנרע רעמורפ רעגיהור רעד טימ ךיז ןענעװוַאב

 .ביל ױזַא ןעוועג רימ

 -ור .טפירשדדנַאה רעטונג ַא טימ ןעבירשעגנ יז טָאה שידיא

 לעסיבַא -- ךיוא שטייד ןוא ןעביירש טנעקעג ךיוא יז טָאה שיס

 רהיא ןעבָאה ,לעדיימ א ןעװעג זיא יז ןעו .שיסור יוװ רעסעב

 "דיימ עשיתבה-לעב רַאפ לושי-טַאװירּפ ַא ןיא טקישעג ןערעטלע יד

 "ור יו רהעמ שטייד טנערעלעג ייז ןעמ טָאה ןעטרָאד ןוא ,ךעל

 רהיא .טנערעלעגסיוא טינ רעבָא ייז ןעמ טָאה ךס ןייק .שיס
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 -יוה ַא -- סַאג ן'פיוא ןהעזעג טְּפָא ךיא בָאה רערהעל ןענילָאמַא

 -ירטש א ןיא ןוא ענירעלעּפ א ןיא ,ןַאמ רעטלַא רעקנַאלש רעכ

 טנעלפ רעטומ ןייס .ןעסייהענ רע טָאה רעביירש ..טוה רענע

 .טקעּפסער ןעכילטרעצ ַא טימ ןעדייר םהיא ןעגעוו

 עסייו א טאהענ טָאה ,רעטײברַאדלָאג המלש ,רעטָאפ רהיא

 רע .טנעקעג טינ לָאמנייק םהיא ךיא בָאה שרעדנַא ןוא ,דרָאב

 -ענ טָאה רעטומ ס'רעטומ ןיימ ןעוו ןוא ,רעלקומש  ַא ןעוועג זיא

 .טפעשעג ַא טרהיפענ -- יז ,טנָאזעג רעניטכיר -- רע טָאה ,טבעל

 טינ רע טָאה ןענרעל .,דיא רעכילנהעוועג ץנַאג ַא ןעוועג זיא רע

 -ַאב ַא ןופ עלָאר ַא ןעליּפש וצ טאהעג ביל טָאה רע םנה ,טנקעעגנ

 ןופ זילק עטסהירַאב יד) ןיולק ס'דיסח ןיא .,ןדמל ןעשיטַאבעל

 טקנוּפ ,"טדָאטש , ַא טאהעג טָאה רע ואוו ,(ןואנ רענליוו םעד

 -רָאמ ןעדעי טייל עטלַא ךָאנ ןוא רע טנעלפ ,שדוק-ןורא ןענעקטנַא

 ,ןענָאז טגעלפ עטַאט ןיימ ."רועיש , א ייב ןעציז ןענווַאד ן'כָאנ ןעג

 רעביא ןעפָאלשטנַא טרעו ןוא ארמנ יד טינ טהעטשראפ רע זַא

 ןיימ רעבָא ;תמא ןיא סע זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ןוא ,רהיא

 רערהיא סעכ רעזיד ןוא ,רַאפרעד סעכ ןיא ןערעוו טנעלפ רעטומ

 .שיטַאּפמיס ןייז רימ טנעלפ

 -עוש א טאהעג רעטומ ןיימ טָאה ,ןענייפ עמהומ ןיימ ץוח א
 טימ ,ענהעש א ,ערעמ ןעמָאנ ן'טימ -- ערענניא א -- רעטס

 ןעטנַאמרעד-ןעביוא םעד ,רעדורב ַא ןוא ,ןעגיוא עצרַאוװש ענולק

 ןעוו .גרובסרעטעּפ ןיא טניואווענ טציא טָאה רעכלעוו ,בייל-םייח

 .טַאהעג הנותח ערעמ טָאה ,ףלעווצ רהָאי ַא ןעוועג טלַא ןיב ךיא

 -ענ ךיוא טָאה רעכלעוו ,ןאמרעננוי רענליוו ַא ןעמונענ טָאה יז

 .נרובסרעטעּפ ןיא טניואוו

 ןַאד רימ ייב ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנוריסַאּפ יד ןופ ענייא
 יד ןעוו ןעמוקענרָאפ זיא ,גנוטיידַאב עלענָאיצַאסנעס ַא טאהעג
 עצנַאג יד .נרובסרעטעּפ ןייק ןערהָאפענּפָא זיא קלָאפירָאּפ עגנוי

 רעבָא רימ .ןעטײלנַאב ייז לַאזקָאװ םוצ ןעגנאגעג זיא עילימאפ

 .(רעצנַאמרעטלַאב העישי ייב) רדח ןיא ןעזָאלעגרעביא ןעמ טָאה
 -:ַאשז רעד .לַאזקָאװ םוצ ןעפָאלענקעװַא ןייֵלַא רעבָא ןיב ךיא

 טלָאװעג טינ רימ טָאה ,ריט םייב ןענַאטשענ זיא סָאװ ,רַאד
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 רעצעמיא זיב ,טנייוװעג ןוא ןענַאטשעג ךיא ןיב ןעזָאלניײרַא

 .ןעמונענניירא רימ טָאה

 ,רעדורב רהיא ןוא רעטסעווש ייווצ ערהיא ,רעטומ ןיימ

 ןייא ןוא רעטָאפ ןייא ןופ רעדניק ןעוועג ןענייז ,בייל-םייח

 רעייז ןוא ,טיוט ןעװעג גנַאל ןיוש ןיא רעטומ רעייז ,רעטומ

 טָאה עכלעוו ,יורפ עטייווצ ַא וצ טַארייהרַאפ ןעוועג זיא רעטָאפ

 ,עקצרעה ,ןהוז ַא טאהענ רהיא טימ טָאה רע .הכלמ ןעסייהעג

 .רימ ראפ רטטלע רהָאי רעיפ-יירד טימ ?עגניא ַא

 ,רימ טָאה רע .סנעניל ךס א ןעגָאז רימ טנעלפ עקצרעה

 ַא וצ טרעהעג רע זַא ןעדיירנייא טוװאורּפעג ,ליּפשייב םוצ

 ,לָאמניא .לארענעג ַא ןיא רע רעכלעוו ייב ,הרבח רעמייהעג

 -ייבראפ זיא ,סַאנ ן'רעביא ןעגנַאגעג רימ טימ זיא רע ןעוו

 רענייא יוז ױזַא ,ןעּפיל יד טימ נידנעיירד ,טַאדלָאס ַא ןעגנַאנעג

 ,ליומ יד טקנייווש סָאװ

 טָאה -- (דובכ) "טסעשט, ּפֶא רימ רע טיג סָאד --

 ןופ (ץעועג) ןָאקַאז רעד זיא ױזַא -- טרעלקרע רימ עקצרעה

 ,הרבח רעזנוא

 טינ ,ןענױטשעג טינ ןיא סע זא ,ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא

 ךיא בָאה ױזַא ןוא ;ןעניושעג רעבָא בָאה ךיא ןעניולפעג

 ךיז בָאה ךיא .ענייז סנעגיל ערעדנַא עלַא וצ ןעטלַאהעג ךיז

 ךיא .רימ טגָאז רע סָאװ ץלַא ביולג ךיא זַא טכַאמענ רעמיא

 .עינַאּפמָאק ןייז ןערילרַאפ וצ טַָאהעג ארומ בָאה

 ענינייא ןעלהעצרעד רימ רע טנעלפ "הרבח, ןייז ןעגעוו

 ןעװ טייצ א ןיא ןעוועג ןיא סָאד .ןעכַאז ענידנעטשנַאנוא

 ,םינינע עבלעזַא ןהעטשרַאפ וצ ןעביוהעגנָא טשרָאקַא בָאה ךיא

 רעבָא .ןערעה ֹוצ טָאהעגנ ביל טינ ךיא בָאה ענייז תושעמ עזיד

 רעניילק ַא ךָאנ ןיב ךיא ןזא ןעסייהעג טלָאװ ןייז הדומ סָאד

 .ןענייוש ןוא ןערעהוצ ךיא נעלפ ,לעגניא

 רעניימ -- ןעק'לאירבג טימ ט'רבה'ענ ךיז טָאה עקצרעה

 ייב טייבראעג טָאה רעכלעוו ,דצ ס'רעטָאפ ןיימ ןופ בורק ַא

 רעכלעוו ןוא ,(ס'יקסנימַאכ) ףיוה ןעבלעזמעד ןיא הכאלמ ַא
 רימ ייז ןעגעלפ ; םהיא ןופ רעטלע לעסיב עשביה ַא ןעוועג זיא
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 זיא עק'לאירבנ .,(ןענָאז ןעגיל ,ןעפָאלב) "?ןערילומ , עדייב

 הרבח, יד ייב ןוא ,גנוי רענעסקַאװרעד ַא ןעוועג ןיוש רעבָא

 .עלָאר ַא טליּפשעג עקַאט רע טָאה טדָאטש ןופ "טייל

 ןעבָאה סָאװ ,ךעלדיימ-רעטייברא עסיוועג ןעוועג ןענייז סע

 .ןעננוהיצאב עמיטניא רענינעו רעדָא רהעמ טאהעג ייז טימ

 ,עקציעה ןעלהעצרעד ריס טנעלפ ןעסינמייהעג עזיד ןעגעוו

 -נעטשנַא ןייא וצ סנעגיל עגידנעטשנאנוא ףניפ גידנעגיילוצ

 .תמא ןעגיד

 .ןושל ןעמייהעג רעייז טַאהעג ןעבָאה "טייל הרבח, יד

 -לעטשרַאפ א ןעווענ ייז יב זיא ךַאז "עקניל , עדעי ףיוא טעמכ
 ןעלאנניס ןוא רעטרעוו עניזָאד יד .ןעכייצ רעדָא ןעמָאנ רעט

 טָאה סָאד .טנרעלעג עקצרעה ןוא עק'לאירבג רימ ןעבָאה

 ןוא .טָאיה ַא ןערעװ וצ וצ רימ ןעטיירנ ייז זַא ןעסייהעג

 ייז ןענעלפ רַאפרעד ."ןַאמ הרבח,, רענידנעטשלַאפ ַא ךָאנרעד

 ןופ ןענע'בנג וצ יו ןענרעל ןוא טלענ ןערַאנסיוא רימ ייב

 ,לעטסעקישיט ס'נעטַאט ןיימ

 ןעננאגעגכרוד ףיוה ס'יקסנימַאכ ךרוד ןזיא לָאמנייא

 ןעמונעג רהיא וצ טָאה עק'לאירבנ .לעדיימ רעטייברא ןַא

 .סנעכייצ ענידנעטשנַאנוא יד ןופ םענייא טכַאמעג ןוא ןעלכיימש

 טרעפטנעענּפָא יז טָאה --!טנעה עדייב סיוא ךערב --

 .סעב טימ

 טָאה -- ?ןושל הרבח ףיוא טסייה סָאד סָאװ טסייוו --|

 יז טנָאז סָאד -- רעטרעו ערהיא טשטייטרַאפ רימ עקצרעה

 .דלַאו ס'עטערקַאז ןיא ןעפערט ךיז ןעלָאז ייז ואוו םהיא

 ןעשיווצ טייקנעדנובענוצ יד זיא ,ןערהָאפקעװַא ס'ערעמ ךָאנ

 ןעוועג רעמיא זיא עכלעוו ,רעטסעווש ייווצ ענעבילבעגרעביא יד

 נָאט א ןהעגקעװַא טנעלפ סע זַא .רעסערג ךָאנ ןערָאװעג ,סיורג

 ןעמוק ייז ןופ ענייא טגעלפ ,ןהעזעג טינ ךיז ןעבָאה ייז ןוא
 רעמיא זיא בוטש ס'עמהומ ןייפ .רערעדנַא רעד וצ ןעפיולוצ

 .ןערעטלע עניימ ןופ זיוה יד יו טקנוּפ ,בוטש ןיימ ןעוועג

 .לָאמַא טימ ןעמייה ייווצ טאהענ ךילבעטשכוב בָאה ךיא

 רֶאנ ,רימ וצ עמַאמ ַא יװ ןעוועג עמהומ יד זיא רָאנ טינ
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 ַא יו ןעוװענ זיא ,?לכימ רעטעפ רעלעבָאנ רעד ,ןַאמ רהיא

 עקניניילק ייוצ ערעייז .רימ וצ רעטָאפ רענעבענרעביא

 .טאהעג ביל רהעז ךיא בָאה ,על'הוח ןוא עלעוויר ,ךעלעדיימ

 ןוא ,רעדירב ןייק ןוא רעטסעווש ןייק טַָאהענ טינ ןַאד בָאה ךיא

 זיא על'הוח .רימ ייב רעטסעווש ע'תמא יוװ ןעוועג ןענייז ייז

 ןוא ןעלקצַאח ייב טנרעלעג בָאה ךיא ןעוו ןערָאװעג ןערָאבעג

 טלַא ןַאד ןיא עלעוויר .סנעסייבנָא ןעסענענ ייז ייב בָאה ךיא

 .רהָאי יירד ןעוועג

 .ןערהיפוצפיוא ךיז יו ןענרעל רימ טנעלפ רעטעפ רעד

 רע ןוא שיט םייב ןעסעזעג ןענייז ריס ןעו :?יּפשיב םוצ

 םעד םהיא בָאה ךיא ןוא ,רעסעמ םעד ןעטעבעגנ רימ ייב טָאה

 טימ ןוא ןעמענ טינ רע טנעלפ ,גנולס ן'טימ טגנאלרעד רעסעמ

 .ליטש ן'טימ ןעבעג םהיא ?לעוװ ךיא זיב ןעטרַאװ לעכיימש ַא

 רע טנעלפ ,טכאנצ-נאטיירפ ןעגיטכענ ייז ייב געלפ ךיא ןעוו

 רעשרעלקומש ןיא ןענוװוַאד םוצ ןעמענ הירפ רעד ןיא תבש רימ

 טימ רע טנעלפ טּפָא .(קָאלואוַאז סעביוט עקטינ ףיוא) ?עזיילק
 ןענעו ןעדייד רימ טימ נעװ {'פיוגא ןוא ,ןעריצַאּפש ןהענ רימ

 "רהע ןא יא ןייז ףרַאד ןעמ זא ןערעלקרע רימ ,טייקכילשנעמ

 .ןַאמ רעכילרהע ןַא יא ,דיא רעכיל

2. 

 .ןעטַאדלָאפ -- .ךעלעזעה -- .?טרָאּפס, --- .ףיוה ס'יקסנימָאכ

 ןעזָאלרַאפ בָאה ךיא ןיב ,ןָא רהֶאֹי ןעטפלעווצ ןיימ ןופ

 ןימ רַאפ רהָאי בלאה א זיב טסייה סָאד ןוא -- ,אנליוו

 ַא טליּפשעג ףיוה ס'יקסנימָאכ טָאה -- דנַאלסור ןעזָאלרַאפ

 .ןעבעל ןיימ ןיא עלָאר

 רענייא ,םענייא ןיא ןעפיוה ייווצ ךילטנענייא ןענייז סָאד

 -טנַא ,"ץאלּפ! ן'םיוא רעטייווצ רעד ןיא סָאנ רעװעקטַאי ףיוא

 ַא טימ טפעהַאב ןענייז ייז .,רעטַאעט טדָאטש םעד ןענעק

 ןעכיורבעע ייז ןענעלמפ עליפ .ננַאנכרוד ןעלעקנוד ,ןעלָאמש

 ,"ץאלפ, םוצ סַאנ רעװעקטַאי ןופ ןהעג וצ ףיוה-ךרוד ַא סלַא
 .טרהעקרַאפ רעדָא
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 ןוא ,ןעברָאטשעג ןיא ,יֹורפ עטייווצ ס'עדייז םעד ,הכלמ

 טָאה ,ןַאמ רעטלא ןא ןעוועג ןיוש ןאד זיא רעכלעוו ,עדייז רעד

 רעד יו יוזַא .זיוה ןייז ןערהיפ לָאז סע רעו טָאהעג טינ

 םהיא ייב) רע יו הכאלמ עבלעזיד טַאהעג טָאה לכימ רעטעפ

 -ענ ןעסָאלשַאב ןיא ,(טנרעלעגסיוא רהיא עקַאט ךיז רע טָאה

 .ןעטאטשרַאװ ערעייז ןוא תוריד ערעייז ןעגינייארַאפ וצ ןערָאוװ

 םהיא ףיוא ננוקריוו עסיורנ ַא טָאה ,רעטעפ םעד טפערטעבנַא סָאװ

 םהיא ייב ךיז ןעבָאה רעהירפ .סולפנייא רעזעיגילער ַא טַאהעג

 טאהעג טָאה רע זַא ,טציא ןוא ,רעדניק ןייק "טרהיפעג טינ,

 רעמָאט :;ניהורנוא ןעוועג רעמיא רע ןיא ,ךעלרעטכעט ייווצ

 טנַאקַאב רע ןיא לָאמנייא .םהיא ייב טינ ךיוא ךיז ייז ןעטלַאק

 ןעמָאנ א טאהענ טָאה סָאװ ,ןעדיא ןעמורפ ַא טימ ןערָאװעג

 ןייז ןעסָאגענסױא םהיא רַאפ טָאה רע ."םש לעב, ןימ ַא רַאפ

 :"טפעצער ) ַא ןעבענעג םהיא טָאה רענעי ןוא ץרַאה

 ןעמ ןַא) לזמ הנשמ ,םוקמ הנשמ .הריד רעייא טייב ---
 .(?זמ רעד ךיז טרעדנע ,ץַאלּפ םעד טרעדנע

 ס'יקסנימָאכ ןיא ןעבילקענרעביא ךיז ןעבָאה ייז טניז

 טייצ רענינייו טינ טכארברַאפ ףיוה םענעי ףיוא ךיא בָאה ,ףיוה

 ץַאלּפ רהעמ ןעוועג ןיא ןעטרָאד .ס'יקסנומרישז חבש ףיוא יו

 ןעוועג ךיוא ןענייז ןעטרָאד .ןעפיטש ןוא ךיז ןעליּפש וצ ףיוא

 .ךעלנניא רהעמ

 ןענעלפ רימ ."ךעלעזעה , ןיא ןעליּפש ךיז ןענעלפ רימ
 זנוא טגעלפ זנוא ןופ רענייא ןוא ,לייצ ַא ןיא ןעלעטשסיוא ךיז

 ןיק טאהענ טינ ןעבָאה עכלעוו ,רעטרעוו עסיוועג טימ ןעלייצ

 רעטרעוו ניצנַאװצ רעדָא ןהעצכעז ייב ןעווענ ןענייז סע .,ןיז

 ,פענניא רעד .ןעמַארג ןיא ןעננַאגעג ןענייז ייז ןוא ,עכלעזַא

 ןיא ,טרָאװ רעטצעל רעד ןעמוקסיוא טנעלפ סע ןעמעוו ףיוא

 ,ךעלעזעה יד ןעווענ ןענייז ענירעביא יד .ףלָאװ רעד ןעוועג

 טָאה רע ביוא .ןענָאיכָאנ ייז ךָאנ ךיז טנעלפ ףלָאװ רעד ןוא

 .ףלָאװו רעד ןערָאװעג רענעי זיא ,טּפַאכעג ןעצעמיא

 ףעלייצ טנעלפ ןעמ עכלעו טימ ,ןעמַארג עניניזנוא יד

 רָאנ טקנעדעג ךיא .ןעטרָאס יירד רעדָא ייווצ ןופ ןעוועג ןענייז

 :עכלעזַא "רעדיל , ייווצ ןופ "ןעזרעפ , עטשרע יד
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 ןרד אלירד ,עקניירד עקנייא
 "'ופ רעביפ רעבַאפ רעביפ

 ןוא

 עניוז עניוס,

 נייז ַאמָאּפ
 ןַאװיא אי

 .ןַאטיּפַאק
 לעסיז לעסוא

 ".לעסיז אמאּפ

 ןוא ןעהיצסיוא רעלהעצ רעד טנעלפ עבליז עטצעל יד
 ייב .לַאנגיס רעד ןעוועג זיא סָאד .ךיוה רעד ןיא ןעיירשסיוא

 ןעכילהערפ א טימ ןעפיולוצ ךיז ךעלעזעה יד ןעגעלפ עבליז רעזיד

 ןעגָאי ךיז ןָאט זָאל ַא ךיז טנעלפ ףלָאװ רעד ןוא ,יירשענ

 .יײז ךָאנ

 יד ןענעכער ןעמ ןעק "סטרָאּפס , ערעזנוא ןופ םענייא סלַא

 ויווער) "סערטָאמס, יד וצ ןעכַאמ ןענעלפ רימ סָאװ ןעריצַאּפש
 (םלירד ירעטילימ) סערטָאמס ערענעלק יד .(ןעטַאדלָאס ןופ

 ייב -- ערעסערג יד ;סעמרַאזַאק יד ייב ןעמוקרָאפ ןענעלפ

 ןעשינַאטָאב ןעבעל ,ץאלּפ ?ארדעהטַאק) '"ןעמָארק עיינ, יד
 ,טדָאטש ן'רעטניה -- סערווענַאמ עסיורג יד רָאנ ןוא ,(ןעטרָאג

 .סעקשעסול ףיוא רעדָא קָאשעּפינש סיורג ףיוא טייוו

 ַא) עיזיויד עט27 יר ןענַאטשענ ןַאד זיא אנליוו ןיא
 ,(ןעטנעמיגער רעדָא ןעקלָאּפ רעיפ ןופ ןענַאטשַאב זיא עיזיוויד

 עכַאלפ ןייק טינ ןענָארטעג ןעטַאדלָאס עשיסור ןעבָאה ןַאד

 ןיא ןעטניה ןופ) ?סעקּפעק , רעדָא ,'סעיּפעק , רָאנ ,ןעלטיה

 ךיז יז טָאה ןעביוא ןוא וצינראב-ףיורַא ןעגנַאנענ לעטיה יד

 טָאה ןעטנוא ."עקנעד, ענידכעלייק עניילק ַא טימ טנירנעעגנ

 ןעדעי ייב ןוא ,(דנַאר) "קָאשילאקא, ןעלָאמש ַא טאהענ יז
 רעדנַאנַא טַאהעג קָאשילָאקַא רעד טָאה עיזיוויד רעד ןופ קלָאּפ

 ןוא ?יססגרובנערָא , ןעסייהענ טָאה קְלֶאּפ רעטשרע רעד .,(רילָאק

 "יקציָארט --  רעטייווצ רעד .טיור ןעווענ זיא קָאשילָאקַא ןייז

 -- "יקסמיפוא, רעטירד רעד ;קָאשילָאקַא ןעסייוו ַא טימ ---
 טימ -- "יקסווָאטַארַאס , -- רעטרעפ רעד ןוא ;ןעיולב ַא טימ

 -רעדלואש) םעצײלּפ יד ףיױא ?סענַאנַאּפ; יד .ןעצרַאװש ַא
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 ריִלֶאק ןעבלעזמעד טַאהעג קְלֶאֹּפ ןעדעי יב ןעבָאה (סּפערטס
 ייב ןיא ןָאנאּפ ן'פיוא רעמונ רעד רעבָא ,קָאשילַאקַא רעד יװ

 רעד ןופ רעמונ רעד -- '.2/, :רעבלעזרעד ןעוועג ןעמעלַא
 ךעלגניא רענליוו יד ייב ןענייז ןערעפיצ ייווצ יד .עיזיוויד
 לייט א סלַא ןורכז ןיא טצירקעגנייא ןעבילבעג ןערהָאי ענעי ןופ

 ,ןעבעל ןעשרעדניק רעייז ןופ

 סָאד ןוא ,רעדניק ןופ ריִלָאק רעטכילַאב רעד זיא טיור

 -נערָא רעד סָאװרַאפ ןעכאזרוא ייווצ יד ןופ ענייא ןעוועגנ ןיא

 -רוא עטייוצ יד .גנילביל רעזנוא ןעוועג ןיא קלֶאּפ רעקסגרוב

 רעטשרע רעד ןעוװועג ןיא רע ןַא טקַאפ רעד ןעוועגנ ןזיא עכַאז

 ןיא ,לזמ רעזנוא וצ .עיזיוויד רעד ןיא קלָאּפ רעטסגיטכיוו ןוא

 עכילטע רָאנ ,"לעצעלּפ םעניילק, ן'ףיוא ןעוועג עמרַאזַאק ןייז
 ןעטרָאד ןעגעלפ רימ ןוא ,ףיוה ס'יקסנימָאכ ןופ גנַאג טונימ
 .רעכוזַאב עטפָא ץנַאנ ןייז

 טגעלפ ןעמ ןוא ןעטורקער עיינ ןענרעל ןעמ טנעלפ ןעטרָאד

 ןעמָארק עיינ יד ייב .ןָאילַאטַאב ַא רעדָא עטָאר ַא ןעריטשומ

 ,עיזיוויד עצנַאנ יד רַאגָאז רעדָא קלָאּפ ַא ןעווערטַאמס ןעמ טגנעלפ

 סע ןוא ,דרעפ ףיוא ןעציז ןיוש ןערידנַאמָאק יד ןענעלפ ןַאר

 ,רעטסעקרָא רעשירעטילימ ַא ןעליּפש טנעלּפ

 יו רהעמ טינ ןעמוקרָאפ ןענעלפ סערוועינַאמ עסיורנ יד

 זַא ,טייו יױזַא ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,רעמוז ַא ןיא לָאמנייא

 ןיב ךיא .ןהעז ןהעגנ ייז ןענעלפ ךעלגניא יד ןופ רֶאֹּפ ַא רָאנ

 "ןעמָארק עיינ; יד ייב סערטָאמס יד .ייז ןופ רענייא ןעוועג

 ןעטַאדלָאס יד ןעוו ."טרָאּפס, רע'תמא רעזנוא ןעוועג ןענייז

 ,לייצ ךָאנ לייצ ,ןעננאגעגייבראפ ןענײיז ןעסקיב ערעייז טימ

 ןעטיילפ ,ןעטענרַאלק ,ןעטיימורט ןופ רענעט יד טימ טײלגַאב
 סָאד .גונעת ןופ ןעגנורּפשעג שזַא ץרַאה סָאד טָאה ,ןעקיוּפ ןוא

 .זנוא ייב רעטַאעט יא ארעּפָא יא ןעוועג זיא

 ןוא ןעלַארענעג עלַא ןופ ןעמענ יד טסואוועג ןעבָאה רימ
 ןופ ןוא סרעטסײמ-לעּפַאק עלַא ןופ ,סעקינװָאקלָאּפ עגינייא ןופ

 עזיד ןיא ןדמל רעצנַאג ַא ןעוװעג ןיב ךיא  .ןערָאיַאמ עכילטע
 א ןופ ןעמָאנ רעד טלעפעג רימ טָאה רעמָאט ןוא ;ןעכַאז
 רעיפ יד ןעגעװ טייהלעצנייא רעדנַאנַא סעּפע רעדָא ,לַארענעג
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 ךיא זיב ןעהור טינ ךיא נעלפ ,עיזיוויד רעט27 רעד ןופ ןעקלָאּפ

 .ןערָאװעג רהָאוװעג סָאד ןיב

 -- זיולק "םעיינ, ןיא ךילכעזטּפיױה --- ףיוה-?הוש ן'פיוא

 ךיא נעלפ ;ןעטַאדלָאס עשיריא ךס ַא ןעניפעג תבש ךיז ןענעלפ

 ףיוא ןעטרָאװטנַא ןעמוקַאב וצ םוא ,לעיצעּפס ןהעג ןיהַא לָאמַא

 לענניא רעדנַאנַא ייב לָאז לעגניא ןייא זַא .ןענַארפ עניימ

 םהיא לָאז רענעי ןוא ,םינינע עשירעטילימ ןענעוו ןענערפ סעּפע

 .ךַאז עכילנהעוועג ץנַאנ א ןעוועג זיא סָאד --- רימ וצ ןעקישּפָא

 ןעכַאז עגיזָאד יד טָאה סָאװ ,ןעוועג זיא לענניא ןייא רָאנ

 זיא ןעמָאנ ןייז .רעסעב ךָאנ ןוא ,ךיא יװ טונ ױזַא טסואווענ

 ן'םיוא דניק ַא ןעטלַאה רעמיא טנעלפ רע  .עק'םי'ח ןעוועג

 רע טגעלפ דניק ן'טימ .לערעדורב םעניילק ַא םענייז --- טנַאה

 טנַאה ן'פיוא םהיא טימ ןוא ,געט ענעצנַאג ןענָארטמורַא ךיז

 -ַאמ יד ףיוא רַאגָאז ןוא סערטָאמס יד ףיוא ןהענ רע טנעלפ

 רימ .קָאשעּפינש ןופ ןעלייט עטסטייוו יד ןיא שזַא ,סערווענ

 םהיא ט'שלח טנַאה ןייז ױזַא יװ ,ןערעדנואוו ךיז ןעגעלפ

 .ּפָא טינ

 ס'יקסנימָאכ ןופ ךעלנניא יד ןופ רענייא טָאה לָאמנייא

 ואוו ,עמרַאזַאק ַא ייב ,ץַאלּפ ַא :גנוקעדטנע ןַא טכַאמעג ףיוה

 ןענעק רימ ןוא טסוּפ זיא ,קיטסַאנמיג ןעכַאמ ןעגעלפ ןעטַאדלָאס

 יד ףיוא "ךיז ןעכערב, ,ןעגנַאטש יד רעביא ןערעטעלק ןעטרָאד

 ץַאלּפ רעד .דרעפ ענרעצליה יד רעניא ןעגנירּפש ,"ךעלעניוו ,

 ןופ ביוהנֶא םעד ןעבעל ,קָאלואװַאז יקסרימיזַאק ייב ןעוועג זיא

 "עג ןוא ןיהַא ןעזָאלעגקעװַא ךיז ןעבָאה ריס .סָאג רעציוואוס

 ןיהַא רימ ןענייז ןָא סלָאמאד ןופ ןוא ."ןעטײברַא , ןעמונ

 .טפָא ץנַאנ ןעמוקעג

 סָאװ ץלַא .ןעװעג טינ ךיא ןיב טסַאנמיג רעסיורג ןייק

 ,גנַאטש ַא רעביא ןערעטעלקפיורַא זיא ,ןָאט טנעקעג בָאה ךיא

 ןעבָאה םירבח עניימ ןופ רֶאֹּפ א .קירטש ַא רעביא רעדָא

 ןוא ,ןעװעג אנקמ ייז בָאה ךיא .ןעצנוק רהעמ ליפ ןעזיוועג

 "לעצעלּפ , םענעי ףיוא ךיא געלפ ,ייז ןופ ןהעטשוצּפָא טינ םוא

 ןעטרָאד ךיז געלפ ןוא ,טסואוועג טינ טָאה רענייק ןעוו ןעמוק

 ףיוא עלעניו רעכיוה ַא ןופ ןעגנעה רעדָא ,ןעננירּפש ןענרעל
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 ךיא בָאה ןעטַאטלוזער עסיורג ןייק .סיפ עניימ ןופ סעגערב יד

 ,טכיירגרעד טינ םעד ךרוד רעבַא

 רעד, ןעוװעג זיא ןעדייז ןייפ וצ ןכש רעטסקענ רעד

 סעמעוו ,טיר דוד םהרבא ןעמָאנ ןטימ דיא ַא ,"רעכיירטש

 -ע ,גרַאװ-רעטופ ןעברַאפ ןיא ןענַאטשַאב ןזיא גנוניטפעשַאב

 ןעוועג ןענייז ייוצ עטסלעטימ יד ןוא ,ןהיז רעיפ טַָאהעג טָאה

 "ךעלעזעה, עטסקנילפ יד ןעװענ ןענייז ייז .םירבח ערעזנוא

 .ןעטסַאנמיג עטסעב יד ןוא

 ןהוז רעד ,"ץעגייש , א ןעליּפש ךיוא ךיז טנעלפ זנוא טימ

 ןייז .שידיא טוג טדערענ רעבָא טָאה רע ,שזָארטס םעד ןופ

 ךיז טָאה רע ןוא ,רערהעל ַא ןעטלַאהעגנ םהיא רַאֿפ טָאה רעטומ

 ךַאז עכילנהעוועגנוא ץנַאג א -- עיזַאנמיג רעד וצ טגיטרעפעג

 ַאקלָאק ןעוועג ןיא ןעמָאנ ןייז .שזָארטס ַא ןופ ןהוז םעד ראפ

 .(ַאילָאק)

 ןיא סָאװ ,ףיוה םעד ףיוא טניואוועג טָאה עדייז ןיימ

 ןיא ףיֹוה ןעטימ ןיא .סָאנ רעװעקטַאי ףיוא ןעמוקעגסיורַא

 ןעלַאװק-רעסַאװ עטסעב יד ןופ רענייא ,ּפמולּפ ַא ןענַאטשעג

 ןעמוק רעהא ןעגעלפ רעגערט-רעסַאו עגילדנהעצ .אנליוו ןיא

 ןעװעג ָאד ייז ןופ זיא גָאטיירפ ןוא .סרעמע ערעייז ןעליּפנָא

 עטשרעטנוא ַא ןיא טניואוועג טָאה עדייז ןיימ .דירַאי רעצנַאג ַא

 נאטיירפ ,טפָא ךיא געלפ .ּפמולּפ ןענעקטנַא טקנוּפ ,הריד

 ןעקוק ןוא ןהעטש ,רדח ןופ יירפ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,גאטימכאנ

 ,סרעמע ענידיילפ טימ ןעמוק ייז יו רעגערט-רעסַאו יד ףיוא

 ןוא ּפמולּפ םוצ וצ ייז ןעהעג ןערעדנַא םעד ךָאנ רענייא ןוא

 ַא, טימ רעדעי ,קעװַא ייז ןעהעג ךָאנרעד יו ןוא ;ןעּפמָאּפ

 יד יװ ,ניהור ןוא טסעפ ,טכייל -- 'רעסַאו ראּפ

 ןופ לייט ַא ןעוועג ןעטלָאװ סרעמע עלופ יד טימ "עשטסַאנ,

 .רעּפרעק ןייז

 עמירא עגילדנהעצ ןעמוק ךיוא ןענעלפ נאטימכאנ גאטיירפ

 וצ טַאהעג ביל ךיוא ךיא בָאה ייז ףיוא .תובדנ ךָאנ טייל

 -סעינאּפמָאק רעדָא זייווניצנייא ןעמוקניירא ןעגעלפ ייז .ןעקוק
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 ןיוש ייז ראפ גאטיירפ ןעמ טגעלפ זיוה רעדעי ןיא ,זייוו

 .(סנעשַארג עבלַאה) "סנעבלַאה, רעדָא סנעשָארג ןעטיירגנָא

 רעגערט-רעסַאװ עלַא ןופ טפלעה ַא ייב טנעקעג בָאה ךיא

 עניימ ןופ ץלַא -- טרָאטש ןיא טייל עמירָא עֶלַא ןופ ןוא

 .ףיוה ס'יקסנימָאכ ןיא ןעגנוטכַאבָאעב עגיר'גָאטיירפ

 עטשרעטנוא ַא ןיא ךיוא ,ּפמולּפ טייז רערעדנַא רעד ףיוא

 רעד, טַאטשרַאװ ןייז טַאהעג ןוא טניואוועג טָאה ,הריד

 עּפיל טניואוועג טָאה ףיוה םעד ןופ לעקניו א ןיא .."קינזנארב

 סָאד) "רעכַאמ לעשעלפ , רעד רעזייל ןוא ,רעכַאמ-עטאוו רעד

 ייז ןוא ךעלשעלפ עטלַא ענידייל ןעפיוקפיוא טנעלפ רע ,טסייה

 טגיואוועג טָאה תוריד ערעדנַא יד ןופ רענייא ןיא ,(ןעפיוקרַאפ

 ידפ היח ןוא "רענשזריק רעד, ערָא ,"עקרעיינ רעטופ יד , ?חר

 סאג רעוועקטאי ןופ גנאגניירא םעד ייב .,"עקרעמערקדןעזייא

 ןיא טינ ריט ַא טימ ,סנעש ס'עסרעקנעש יד ערעס ןעוועג ןזיא

 ."רעיוט ןיא  רָאנ ,סָאג

 ךיא .רעלדנעה ןוא תוכאלמ-לעב ערעדנַא ןעוועג ןענייז סע

 םעד טימ .ןעפיוה גניליוצ יד ןופ םענייא ןעגנעוו ץלַא דייר

 ןיב ,"ץַאלּפ, םוצ סיױרַא טמוק סָאװ ,םעד טימ ,ףיוה ןערעדנַא
 ערעדנוזַאב ַא יו ױזַא ןעוועג זיא רע .,טנַאקַאב גינעוו ןעוועג ךיא

 .רימ ראפ טלעוו

 "עשטייט, וצ ,ס'יקסנימאכ וצ ףיוה רעטסקענ רעד
 עכילטסירק ואוו ,עקטַאי עשרעלייק יד ןעוועג זיא ,וצ סַאג

 ןעפיוה ייווצ ךיוא -- הרוחס רעייז טפיוקרַאפ ןעבָאה םיבצק

 ןיא) ןעמוקניירַא טינ לָאמנייק רימ ןענעלפ ןיהַא .םענייא ןיא
 ןופ טייהנעזעװּפָא ןַא ךָאנ טכוזאב אנליוו בָאה ךיא ןעוו ,9

 ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ןעוועג ןעטרָאד ךיא ןיב ,רהָאי 8

 .(ןעבעל ןיימ

 רעבייו עלא טימ טעדניירפאב ןעוועג זיא עמהומ ןיימ
 עט'רבה עטסטנהענ רהיא רעבָא  .ףיוה ס'יקסנימַאכ ןופ

 רעיפ טַאהעג טָאה עדעס .עקרעקנעש יד ערעס ןעוועג זיא
 ןיא ,לעדיימ ענירווע'נח ,עכילביל ַא ,עטסטלע יד .רעטכעט

 ןופ ךעלדיימס עשיטַאבעלַאב בור סָאד יו רעטריזיליוויצ ןעוועג
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 רעד ןופ רעליש טימ טנַאקַאב ןעװעג ןיא יז .סַאלק רהיא
 ןעמ טָאה ,ָאזלא ,ןעצנַאט טנעקעג טָאה יז ןוא להוש רעניבַאר
 -- ןתח א ןענארקעג טָאה יז ןעו .,"טדרערעג , רהיא ןעגעוו
 טגָאז ןעמ סָאװ טסואוורעד ךיז טָאה רע ןוא -- ןמלא ןעגנוי אי

 רעבָא םהיא זיא יז .טלעקנייװקעג ךיז רע טָאה ,רהיא הוא
 וצ ןעגנאגעג ךילדנע זיא רע ןוא ,ןערָאװעג ןעלעפעג קראטש
 רעד ןיא ךיילנ ,הנותח רעד ךָאנ ןעגרָאס ףיוא .הּפוח רעד
 -הערפ א טימ ןעמהומ ןיימ וצ ןעלאפעגניירַא ערעס זיא ,הירפ
 רַאפ ןוא ,טזלַאהעג ןוא טשוקעג ךיז ןעבָאה ייז .הרושב רעכיל
 טכאנ ענעי בָאה ךיא) טנייועג ןוא טכַאלעג ייֵז ןעבָאה החמש
 יד ןהעזעג בָאה ךיא ןוא ןעמהומ ןיימ ייב טגיטכענעג רָארג
 סע :ןעדנעגלָאפ ןיא ןענַאטשַאב ןיא סעיינ עטוג יד .(ענעצס
 רענניצ עזייב סָאװ ,תושעמ יד זַא טנײײצענסױרַא ךיז טָאה
 טינ ,ןעגױטשעג טינ ןענייז ,הלכ רעד ףיוא טיירּפשראפ ןעבָאה
 -ךילקילג ןעוועג זיא ןתח רעד ,?ובלב רעטסוּפ ַא -- ןעניולפעג
 .ךילקילנ-רעביא

 ןעגנַאנעג זיא ןהוז רעטסטלע ס'רעכיירטש םעד דוד םהרבא
 ס'רעטעפ ןיימ ןעגנאנעג ןיהַא זיא ךיוא .להוש רעניבַאר ןיא
 ןוא ,רימ רַאפ רעטלע ךס א ןעוועג ןענייז ייז .קינעמילּפ א
 סָאװ סָאד יא טייקרעטלע רעייז יא ןעוועג אנקמ ייז בָאה ךיא
 ןוא דייר ערעייז וצ ןערעהוצ ךיז געלפ ךיא .ןערידוטש ייז
 ןעבָאה ןעריא עכילנהעוועג טימ .ךעלקער עצרוק ערעייז ןעקוקַאב
 זַא טכודעג רעבָא ךיז טָאה רימ .,עלַא רימ יװ ױזַא טדערעג ייז
 יא זיא יז --- זנוא ייב יו עבלעזיד טינ טרָאפ זיא ךארּפש רעייז
 .שיאיונ יא ,שיריא
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 יד -- .שטייד א -- .ןישַאמ ס'עדייז ןיימ -- .ןענישַאמ
 ,אנליוו ןיא ןישַאמ-הענ עטשרע

 ןעריצירבַאפ וצ ףיוא ןישַאמ ַא טַאהעג טָאה עדייז ןיימ
 ןא ןעװעג זיא סָאד .ןעלטיה עקסרעציפָא ֹוצ רינש-סגנוצוּפַאב
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 רעיפ ןענעלעג ךַאלּפ ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,שיט רענרעזייא

 ,לעטנעה ַא ןעהערד טנעלפ ןעמ רעדער ענידרענהייצ סקעז רעדָא

 יד ןעהערד ךיז ןענעלפ ןופרעד ןוא ,עקנירעטַאק ַא ייב יו

 ."ןעטַאדלָאס, ןענַאטשעג ןענייז שיט ן'פיוא ןעביוא רעדער

 -לָאס , יד ןעגעלפ ,גנוגעווַאב ןיא ןעמוקעג ןענייז רעדעד יד ןעוו

 יו יױזַא ןוא ,רעגייטש ןעסיוועג א ףיוא "ןערישרַאמ , "ןעטַאד

 -ליז ,רענעדייז ַא טלעקיוועגמורא ןעוועג זיא ייז ןופ ןעדעי םורא

 "שרַאמ, רעייז ךרוד טנעלפ ,םידָאּפ רענרעדליג רעדָא רענרעב

 .םידעפ ענהעש טימ ןערעוו טבעװעגמורַא קירטש עטסָארּפ ַא

 ,"ךעלטַאדלָאס, יד טימ שיט םעד רעביא ,ךיוה רעד ןיא

 סע ןעכלעוו םורַא ,לוּפש רעסיורג ַא טגיטסעפענוצ ןעוועגנ זיא

 ןיא וצרעד .רונש רעניטרַאפ רעד ןעלקיװמורַא ךיז טנעלפ

 וצ .ןעהערד ךיוא ךיז לָאז ?וּפש רעד זַא ןעוועג גיטיונ רעבָא

 טסַאּפעג ךיז טלָאװ סָאװ ,?עטימ ַא טָאהעג ןעמ טָאה קעווצ ןעזיד

 ןעבלעזמעד ןופ דנע םעד ייב :ןעטייצ ס'וניבר השמ ראפ

 וצ ןוא ,קירטש עטסָארּפ ַא טלעקיװעגמורַא ןעוועג זיא ?וּפש

 .םכיוועג עגיטנופ-ןהעצ ַא טעּפעשטענוצ ןעוועג זיא גערב רהיא

 עויד ןוא דרע רעד וצ קירטש יד טּפעלשעג טָאה טכיוועג יד

 ךיז טָאה ייברעד ,לוּפש םעד טנעוואב םאזגנַאֿכ טָאה טפַארק

 טָאה יז ןעוו ןוא ,ןעזָאלעגּפָארא זײװכַאלסיב טכיוועג יד רעכָא

 ,ןעביוהפיוא ןעזומ רהיא ןעמ טנעלפ ,ענָאלדָאּפ יד טכיירגרעד

 ןעלקיװמורַא רעדיו קירטש יד ,?הוטש ַא ףיוא ןעלעטש ךיז

 םעד וצ ןעּפעשטוצ רעדיוװ טכיוועג םעד ןוא ?וּפש םעד םורַא

 ןוא ןישַאמ יד ןעהערד וצ טַָאהעג ביל בָאה ךיא  .קירטש

 -עּפָא יד ןוא ."ןעטַאדלָאס, יד "ןערישרַאמ , סע יװ ןעקוקוצ

 -עגכרוד ךיא בָאה קירטש רעד ןוא טכיוועג םעד טימ עיצאר

 .לָאמ ענילדנהעצ טכאמ

 .ןערהָאי עלעיפ ןעגנאנעג ןישַאמ ס'נערייז םעד ןיא ױזַא

 טַאהעג טָאה רעכלעוו ,קינַאכעמ א ןהעזרעד רהיא טָאה לָאמנייט

 ַא -- "עיצנַאטס, ףארגעלעט רענליו רעד ףיוא עלעטש ַא

 רעביא ןעלירב טימ ,טכיזעג ןעשירָאסעּפָארּפ ַא טימ שטייד רעננוי

 ןוא עלעדרעב עלעג עניציּפש ַא טימ .ןעניוא עגיטכיזצרוק רֶאּפ ַא

 ןעגָארטעג רעמיא טָאה רע עכלעוו ,לעטיה פַארגעלעט ַא טיט
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 לעכיימש א ןוא טקוקַאב ןישַאמ יד טָאה רע םייז ַא ףיוא

 .ןָאטעג

 -ענוצ רהיא וצ טָאה רע זא ,ןעוועג זיא טַָאטלוזער רעד

 יד טָאה םעד ךרוד ןוא ,רונש םענרעדעל "ןעזָאלדנע, ןא טכַאמ

 םעד טגעוװאב ןיוש אליממ רעדער ענרענהייצ יד ןופ גנונעװַאב

 וצ ךיז טָאה סָאװ ,טייברא רעד טימ ,טכיוועג יד .ךיוא לוּפש

 -ענ עצנאנ יד ןוא  .גירעביא ןערָאװעג זיא ,טרעדָאפעג רהיא

 ,לעבור ןהעצ רָאנ טסָאקענ טָאה עטכיש

 ןופ ױזַא טינ -- ןערעדנואווּפָא טנעקעג טינ ךיז בָאה ךיא

 עכאפנייא אזַא זַא ,טקַאפ םעד ןופ יו ,לכש ס'קינאכעמ םעד

 .ןעמוקעגפיורַא טינ ןעניז ן'פיוא םענייק זיא ךַאז

 .טקיצטנע ןעוועג ךיוא ןענייז עטַאט ןיימ ןוא רעטעפ ןיימ

 לָאמ ליפ רעטָאפ ןיימ טָאה -- !שטייט ַא !שטייט ַא --

 .גנורעטסייגאב טימ ןעפורעגסיוא

 ןעמ ןעק שטייד א ןופ זַא ,ןעוועג זיא ןופרעד טשּפ רעד
 א ףיוא ןעגנַאגעג ןיא רעו .םיסנ עטסערג יד ןעטראוורע
 ןעצנוק עכילביולגנוא ןעזיועג קריצ ןיא טָאה רעו ?קירטש
 !!ןעשטייד ץלַא ?דרעפ טימ

 יד ןעמוקעגנָא אנליו ןיא ןענייז טייצ רעבלעזרעד םורָא
 .טכַאקעג ייז טימ טָאה טדָאטש יד .ןענישַאמ-הענ עטשרע

 רעד ."יירעּפעטש , ;הכאלמ עיינ א ןעזיווַאב ךיז טָאה סע
 ףיוא ןעטייברא ןוא ןישאמ-רעגניז ַא ןעפיוק טנעקעג טָאה סָאװ
 ערדלַאק ,רעדיינש ,רענשזריק .הנויח ענייפ ַא טַאהעג טָאה ,רהיא
 ךיז טָאה ןעמ .טייברא ןעגָארטעג םהיא ֹוצ ןעבָאה ,רעכַאמ
 .ןעמונעג רָאנ טָאה רע זַא טיירפעג

 רעּפעטש וצ ןעבעגעגּפָא ךעלגניא ערעייז ןעבָאה ןערעטלע עליפ
 ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ,הכאלמ "ענרעדליג , יד ןענרעל ךיז
 -רעד רימ טנעלפ רע ןוא ,עקצרעה רעדורב-ףיטש ס'רעטומ ןיימ
 ."ןישַאמ-ּפעטש , רעד ןֹופ םיסנ יד ןעלהעצ

 טינ הכאלמ ענרעדליג ןייק רעבָא סָאד זיא גנַאל ףיוא
 פיםוצ ןעוועג ןיוש ןיא םֹורַא רהֶאֹי רַאֹּפ א ןיא .ןעבילבעג
 ןעבָאה סעקרעטיינ ןוא רעדיינש ,רענשזריק עליפ ןוא ;רעּפעטש
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 "נישאמ-דנשה עניילק רעדָא ,ןענישַאמיּפעטש ענעגייא טַאהעג

 .ןעהענ םוצ סעק
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 .עשמיא עילע 'ר -- .הבישי ַא ןיא

 ,הוצמ רב וצ טנעהָאנ ןעוװעג ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,חסּפ ךָאנ

 רעקדַאשטשַאלּפ רעד ןיא ןעבענעגקעװַא רימ עטַאט רעד טָאה

 .הבישי

 ,לעסעג עצרוק יד ןעסייהעג ןַאד טָאה ?עקדַאשטשָאלּפ ,

 ןיב (סעללַאה עניטנייה יד) "קרַאמ-דרעפ , םעד ןופ טהעג סָאװ

 ,טנַאװ א יװ ךיילנ טעמכ ןענַאטשענ ןיא רעכלעוו ,גרַאב ַא

 .סַאגילַאזקָאװ עטיירב ענהעש ַא טהעג ,גרַאב ן'פיוא ,ןעביוא

 רעד .ןענַאד ןופ גנַאנ טונימ רֶאֹּפ ַא רָאנ ןיא לאזקָאװ רעד

 טימ ,סַאג רענהעש רעד טימ ,טלעטשרַאפ רעבָא םהיא טָאה גרַאב

 "מורא רעניילק א ןעוועג ןיא נרַאב עמַאס םעד ייב .ןעמעלַא

 ךעסקָא ןימ א סלַא טנידעג טָאה רעכלעוו ,ץַאלּפ רעטמַאצעג

 טִא .עלעזיילק ַא ןענַאטשענ זיא םהיא וצ טסקענ ןוא ,קרַאמ

 .הבישי יד ןעוועג זיא עלעזיילק רעזיד ןיא

 ןהעצפופ ייב -- ּפערט טרהיפענ ןעבָאה גנרַאב ן'רעביא

 טניפעגנ רעכלעוו ,ףיוה סע'סעכייד ךרוד רעבָא ,ןהעצכַא רעדָא

 ןוא .ּפערט ןהֶא ןהענפיורַא טנעקעג ןעמ טָאה ,ייברעד ךיילג ךיז

 ייוצ ןעשיוצ םנַאװ א ןעוועג גרַאב רעניזָאד רעד זיא ךָאד

 ןעטערַאק ןערהָאפעג ןענייז ןעביוא .,ןעטלעוו ענעדישראפ ץנַאג

 ןעטרָאד זיא סָאנ יד .ןעשנעמ עטעריילקעג-ניטנייה ןעגנַאנעג

 ןעטייז עדיײב ןופ ןוא ,גיטכיצ ,טריקורבענסיוא טוג ,טיירב ןעוועג

 ןעטרָאד ןופ עקערטש עצרוק ַא .רעמיוב ןעלייצ ןעגננַאנעג ןענייז

 םעד ןופ רעיומ רעיינ טעמכ ,רענהעש רעד ןענַאטשעג ןיא

 ןענעקטנַא ןוא .טנערָאפ ןופ רעווקס ןעיירפ ַא טימ ,לַאזקָאװ

 ,ןעטנוא .רענטרעג ןוא סעקנָאל ןעניוצעגנ ךיז ןעבָאה לאזקָאװ םעד

 ןעמ טָאה "קראמ-דרעפ, {'פיוא ןוא עקדַאשטשַאלּפ ףיוא ,רעדיוו

 עשידיא ,ןעדיא-תואּפ ,ןעגעוו עשרעיוּפ ןוא עטָאלב רָאנ ןהעזעג

 -ָאלב רעקדַאשטשָאלּפ יד .םירעוּפ ןוא תולגע-לעב ,סעקינ'בושי
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 לעסעג יד ןעמ טָאה שיסור ףיא .םש ַא טאהעג ןעבָאה סעט
 רעגיטָאלב רעד) "?קָאלואערעּפ ינזַאירנ, :ןעפורעג יֹזַא עקַאט
 ,טיײלספרָאד טגעװַאב ךיז ןעבָאה םהיא ףיוא ןוא ,(קילואווַאז
 טדָאטש ןיא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,עשיריא ןוא עכילטסירק
 םעד ןופ רעלדנעה עשידיא עניטדָאטש ןוא ,תורוחס ערעייז טימ
 ןעשנעמ-טפול ,סרעלקעמ ,רעפיוק ,רעפיוקרַאפ --- םינש ןעטלַא
 ןעבָאה קראמ-דרעפ םורַא ןוא עקדַאשטשַאלּפ ףיוא ,יילרעלַא
 רעד ןופ ןעמָאנ םעד טימ עדעי ,תוינסכא עכילטע ןענופעג ךיז
 רהיא ייב ךיז ןעגעלפ סע רעניואוונייא סעמעוו ,לעטדעטש
 .ןעלעטשּפָא

 -:יינ םעד ןופ אּפָארייא ןעוועג ןיא גרַאב ן'פיוא ןעביוא
 טימ טקעמשעג טָאה םהיא רעטנוא ,טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצ
 ,רעטלַאלעטימ

 עילע 'ר ןעסייהעג טָאה הבישי שאר רעקדַאשטשָאלּפ רעד
 יו קרַאטש ,דיא רעטנוזענ ,רעכיוה א ןעוועג זיא סָאד .עשטיא
 טרַאה ןוא קושז יװ ץרַאװש דרָאב ַא ןוא ראה טימ ,במעד ַא
 טייקטרַאה ןוא ריִלָאק ןעבלעזמעד ןופ רָאה טימ ןוא ;טָארד יו
 .טסורב עטעטסַארכוצ גידנעטש ןייז ןעסקַאװַאב ןעוועג ןיא

 6 ןוא "ןערענעלק, ַא --- םירועש ייווצ טגָאזעג םָאה רע
 ,םירימלת ענייז טימ טנערעלעג טינ טָאה רע ןעוו ."ןערעסערג,
 ,םאזננַאל ןהעגמורַא רעדָא ,ןסעומש רעדָא ןײלַא ןענרעל רע טגעלפ
 -ּפִא ךיז רע טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ,רענעּפָאלשרַאפ בלַאה א
 םהיא ףיוא רעגניפ יד ןעקַאנקסיױוא ,"ןחלוש , םעד ייב ןעלעטש
 .ןהעג ןעמענ רעדיוו ןוא

 ,טגָאזעג טָאה ןעמ ,לעזיילק ןיא ןעוועג רעמיא טעמכ זיא רע
 פָאמנייק רעבָא םהיא ךיא בָאה רוכש .סּפַאנש ַא טכַאמ רע זַא
 ,ןעטוג טימ לָאמַא ; טלעכיימשעג טּפָא טָאה רע ןהעזעג טינ
 טנעלפ ,?לעגניא ַא גידנעהעגייבראפ .עינָאריא רעזייב ַא םימ לָאמַא
 ןעניסַאּפש-בלַאה ַא טימ 'ךרוטש, א ןעבעג םהיא לָאמַא רע
 ןעבעג ,טסייה סָאד ,"שטעּפ ןעבלַאה-טירד, רעדָא ,טרָאװ-לעריז
 ."עטשער פינק ַא ןעמענסױרַא , ןוא שטעּפ יירד

 ,ןינע ןעפיט ַא גידנערעלקרע ןוא ,רועיש םייב גידנעציז
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 ןערעבגע רערָא ,שיט ןָא רעגניפ ענייז "ןעקַאנּפסױא , רע טגעלפ
 .רעגניפ ןעטרַאה-ןעזייא ןייז טימ דימלת ןעטסקענ םעד

 -רעביוא ןַא טימ רעבָא ;סםַאזגנַאל טייבראעג טָאה חומ ןייז

 טשרודעג טָאה רע .טנענונַאב טינ ךיז רע טָאה טשּפ ןעכילבעלפ

 רע .ןעמוקעגנָא טינ םהיא סָאד ןיא טכייל .,טייקפיט ךָאנ

 םינינע עגינייא ."ןעוועטנורגרעד , זיא סע יו רעבָא ךיז טנעלפ
 ןענעלפ םידמול זַא ,"תופירח, אזַא טימ ןעלדנַאהַאב רע טגעלפ

 ,םירימלת ענייז ראפ ייז טרעלקרע רע יוװ ןערעה ןעמוק לעיצעּפס

 רָאנ ואוו ןוא ,ןינע ַאזַא ףיוא שוריּפ ַא ןעווענ זיא סע רָאנ ואוו

 ףיא טָאה רעצעמיא סָאװ ,ל'טשּפ ַא ןעגעו טרעהעג טָאה רע

 םעד ןעגעוו זיא רע זיב ,טהורעג טינ רע טָאה ,טנָאזעג םהיא
 רעדעי טימ ,ןעטייהלעצנייא עלַא טימ  ןערָאװענ רהָאװעג
 ,עלעדיירד

 טעװוערָאהעג רעבָא טָאה רע ;ּפָאק ערעווש ַא טָאה רעד

 ןרמל א ןערָאװעג טלאװענ-רעביא ןיא רע ןוא ,רועיש ַא ןהֶא

 טראונעגעג ןיימ ןיא טָאה רהעפעננוא יױזַא .'ףירח ַא ןוא

 רענייא ,ןדמל רעשי'תבה-לעב ַא טנאזענ לָאמַא םהיא ןעגעוו
 -נירא טפָא טנעלפ רעכלעוו ,רעלדנעה רעקדַאשטשָאלּפ יד ןופ

 .לעזיילק ס'עשטיא עיִלע 'ר ןיא ןעמוק
 םעד ןַא ךיא ?היפ ,טנייה םהיא טכַארטַאב ךיא ןעװ

 עילע .ניטכיר ןעצנאגניא טינ ןעוועג זיא גנוצַאשּפָא ס'רעלדנעה
 ַא קינָאל ןייז ,רעפרַאש ַא ןעוענ אמתסמ ןיא חומ ס'עשטיא
 .קנילפ טייבראעג טינ רעבָא טָאה יז ,עפיט א ,"ענווָאטנורג
 טינ רעבָא ,ןדמל א ןערעו רשפא ןעמ ןעק "טלַאװעג רעביא,
 | .ףירח ןייק

 זיא הבישי א ןוא רדח-ארמנ ַא ןעשיווצ דישרעטנוא רעד
 טנעקעג טינ טָאה לענניא רדח ַא סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב
 -רַאפ ןוא ארמנ לעקיטש עיינ ַא ןעזעלרעביא ןיילַא) "ןענעייל,
 .טנעקעג ַאי טָאה רוחב-הבישי ַא דנערהעוו ,(טשּפ רהיא ןחעטש

 ס'עשטיא עילע 'ר ןיא ךעלנניא עיינ יד ןופ ענינייא ,ךָאד
 ס'הירב ןייק ןעװעג טינ ךיוא ךָאנ ןענייז רועיש ןערענעלק
 טנעקעג ןעבָאה םידימלת עכלעזַא בוא ןוא ."ןענעייל , ףיוא
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 הבישי שאר רעד טגעלפ ,ארטסקע ןמז ַא לעבור טכא ןעלהָאצַאב

 ייז ןוא ,גָאט ןעדעי ןעדנוטש רָאּּפ עלעיצעּפס ַא ןעבעג ייז

 טָאה עטַאט ןייס .רועיש ןעגידנענרָאמ םעד ןוצ ןעניטרעפוצ

 רעלעיצעּפס רעד ןיא ןעמענוצניירַא רימ ןעננודַאב םהיא טימ ךיז

 עשטיא עילע 'ר טָאה נָאט ןעטשרע םעד ךיילג רעבָא .עּפורג

 יד ץָארט ןוא ,"ןענעייל, ןײלַא ןעק ךיא ןַא ,טנידנוקרע ךיז

 רימ רע טָאה ,ןערָאלראפ ייברעד טָאה רע סָאװ ,לעבור טכַא

 לעטרעטש ןיימ ןעק , ךיא זַא ,ןעטַאט םעד ןענָאז ןעסייהעגנ

 ."ןהעטשַאב ןייֵלַא

 טסייה עכלעוו ,עלעטדעטש א ןופ ?'רוחב ןעקנינהעש ַא

 ןעטלַאהעג רע טָאה ךימ ןוא ,דזעיוא רענַאימשִא ,קָאשילעילַאק

 טָאה זנוא ,רועיש ןערענעלק ןייז ןופ םידימלת עטסעב יד רַאפ

 טייז ןייא ןופ רעקשילעילאק םעד :ךיז ןעבעל טצעזעגקעוַא רע

 וצ ןעמוקעגסיוא ןיא ריס .טייז רערעדנַא רעד ןופ רימ ןוא

 ,הרונמ רענעשעמ רעסיורג רעד ןוא ן'יבר םעד ןעשיווצ ןעציז

 -ראפ ךיז טנעלפ רע ןעוו .טנַאװ םייב ןענַאטשעג ןיא עכלעוו

 ךיז, טָאה חֹומ ןייז ןוא ,"תופירח, לעקיטש ַא ןיא ןעפיט

 טגיטפעשַאב ןייז טנעה ענייז ןענעלפ ,"רעב ַא יװ טרהירעג

 "עג ,ךיז וצ טּפעלשעג .,טּפוטשעג זנוא טָאה רע .,זנוא םימ

 םעד ןערעגנירגרַאפ טלָאװ סָאד יו ױזַא --- ,ןעסירעג ,ןעסיוטש

 רעוש ןיא ךרַאמ ןייז ןעכלעוו טימ ,קנַאדעג םעד ןופ טרובעג

 י- יוװ יױזַא ןעועג םהיא י'ב ןענייז ריס .דניק וצ ןעגנַאגעג

 ,טעשטומ רָאטיזָאּפמָאק א עכלעו ,ָאנַאיּפ א ןופ ןעשיװַאלק

 סָאװ ,עעדיא עשילַאקיזומ יד ןעגנערבוצסיורַא ךיז גידנערַאטס

 .חומ ןייז ןיא ךיז טרעטנָאלּפ

 זַא ,הרונמ רעד וצ ןָאט ּפוטש ַאזַא רימ רע טגעלפ טפָא
 -רַאפ וצ סָאד םוא .לעמיה ןעטעביז םעד ןהעזרעד געלפ ךיא

 רעבָא .הרונמ רעד ֹוצ ןעקורוצ ןייֵלַא ךיז ךיא געלפ ,ןעטיה

 ּפעלש ַא רימ טנעלפ רע םורָאװ ,ןעפלָאהעג טינ ךיוא טָאה סָאד

 א קירוצ טנַאה רענרעזייא ןייז טימ ךָאנרעד ןוא ךיז וצ ןָאט
 ,ןָאט סיוטש

 -ילק ַא ןעװעג רימ ייב סָאד ןיא ,ןעמעלַא ךָאנ רעבָא

 -ניא רעדנעהילג ןייז ,ןענרעל ןייז ןופ טייקטסנרע יד .טייקנינ
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 ןענעלפ ,ענייז קינָאל עפיט ,עפראש יד ןוא ,ןינע םעד ןיא סערעט

 טנעלפ רע .ןעגינעגרַאפ דַארג ןעכיה ַא ןעפַאשרַאפ רימ

 עניימ ןופ רענייק .גונעת ןעניטסייג טימ ןע'רוכיש'ראפ ךימ

 .טַאהענ טינ גנוקריוו ַאזַא רימ ףיוא טָאה םידמלמ רדח

 .לעזיילק רעד ייב ךיילג ןעווענ זיא גנוניואוו ס'עשטיא עילע

 זיא ,סַאּפ ןעלָאמש ץנַאג א ןופ עמרָאפ רעד ןיא ,עלעפיוה ַא

 רעד םימ ןעמַאזוצ .ייז ןעשיווצ ננלײטּפָא עגיצנייא יד ןעוועג

 זיא עקרעמערק יד ןוא ,עלעמערקדזייּפש ַא ןעוועג זיא גנוניואוו

 םינ ,עגיסקיוועג-העש ,ענהעש ַא ,יורפ ס'עשטיא עילע ןעוועג

 .לעבייוו עטענ רהעז

 לָאמ עכילטע ןעמ טנעלפ אפונ זיולק ןיא רעדָא לעמערק רעד ייב

 ,2יצרעפ רהָאי ַא ןופ ענעדיא ענידווע'נחיץרַאוװש ַא ןהעז גָאט ַא

 םענעטלַאהעגקירוצ ,ןענולק ַא ןוא ןעגיוא עצראווש עניילק טימ

 "החר ןעװעג זיא ןעמָאנ רהיא ,לעכיימש ןעשיטַאּפמיס רעבָא

 ילעב) "עצינטָאװצימ-לאב , עמורפ ַא ןעװענ ןיא יז  ,לענייר

 טריסערעטניא ןַאד ךיז בָאה ךיא טייוו יו --- ןוא ,(עצינ'הוצמ

 ,"םירוחב-םירא; יד ראט טגראזעג ךיז יז טָאה -- ןעסיוו וצ

 הסנרּפ רהיא יז טָאה ןיילא .טלעג ןוא "נעט, ייז ראפ ןעגארקעג

 ,טלעמאזעג טָאה יז סָאװ ,טלעג יד ןופ .יירעלדנעט ןופ ןעגיוצעג

 םירוחב יד .טכיורברַאפ טינ ןעשָארג ןייק ךיז רַאפ יז טָאה

 עילע 'ר ייב ןוא ,עמַאמ עגנערטש ,עיירט א יװ םנידעג יז טָאה

 .רעטסינימ ןימ ַא ןעוועג יז זיא ן'עשטיא

 וא ןעסעזענ עלא ןענייז רימ ןעוו ,נאטימבָאנ ןערעי טעמב

 יז טנעלפ ,רועיש ןעגידנעגרָאמ םעד "גידנענעייל , ,טנערעלעג

 רימ יו ןעקוק ,טנַאה ןיא לעסילש ןעסיורג ַא טימ ,ןעמוקניירַא

 ערעזנוא וצ ןערעהוצ ךיז ןוא תורמנ יד רעביא ךיז ןעלקַאש

 ,תולוק-ארמג

 ןעסעזעג זיא סָאװ ,רוחב רעכיוה ַא ןעוועג זיא ננילביל רהיא

 "כוב טנערעלעג טָאה רע .,לעקניו א ןיא "רעדנעטס , ַא ייב

 ןעציז טינ רע טגעלפ סנעטסיימ .רעהפיוא זא ןהֶא ךילבעטש

 ןוא .לוק ןענירעזייה ַא טימ ןעיירש ,ןהעטש .ןהעטש רָאנ

 א טאהענ ייברעד טָאה םינּפ ןייז .ארמג רעד ןיא ןעשטַאּפ
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 ןיא דימתמ רעטסערג רעד ןעוועג זיא רע ,קורדסיוא ןעכילניײּפ
 .הבישי רעד

5 

 -- ,רעטנַאלַאס לארשי 'ר -- .רעילָאקָאטנַא רעד --- .םידיגמ
 .רעמעלעק רעד -- .רעקסעשמור םייה -- .רעקצולס ייווצ יד

 טימ טנעװַאדעג ןֹוא גנורעטסיײגַאב טימ טנערעלעג בָאה ךיא
 -ער רעטסכעה ןיימ ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סָאד ,ננורעטסיײנַאב
 ,רעגָאז-רסומ ןיא ךילכעזטּפיוה ,םידיגמ ןיא .תובהלתה רעזעיגיל
 ,טכָאקרַאפ ךילבעטשכוב ןעוועג ןַאד ךיא ןיב

 סָאד ןעבָאה ךיא ןוא עטַאט רעד ואוו ,פעזיילק ס'רענושארטס
 ןעוועג זיא (רוּפכ-םוי ןוא הנשה-שאר רעסיוא) טנעװַאדעג בור
 -עטס-סיורג ףיוא ,ייברעד טנעהַאנ רעבָא .דיגמ א רַאפ ןיילק וצ
 ןוא --- ס'נײטשּפע -- זיױלק ערעסערג א ןעוועג זיא ,סָאנ ןַאּפ
 .ריגמ "רעדָארָאגָאװַאנ, רעד "ןעגָאז, תבש ןעדעי טנעלפ ןעטרָאד
 ענייז ןעבָאה רסוס .הרדס רעד רעביא ןעל'טשּפ ךיז טגעלפ רע
 ןהעג טּפָא םהיא ךיא נעלפ ךָאד .גינעו ןעטלַאהטנע תושרד
 .ןערעה

 ןופ תודינמ יד טַאהעג טָאה רעייפ רהעמ ןוא רסומ רהעמ
 רעניילק ַא טימ לעדיא רעניילק ַא -- (* "רעילָאקאטנא, םעד
 טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ןערעה ןהעג םהיא ךיא געלפ .לעדרעב
 בָאה ,דנעװַא-לולא ןַא ןיא ֿלָאמַא .טדָאטש ןיא ןעזיװַאב ךיז
 ןעגעקטנַא טקנוּפ ,זיולק ס'עק'לאוש 'ר ןיא טרעהעג םהיא ךיא
 .רדח ס'רעצנַאמרעטלַאב העישי ןעוועג זיא סע ואוו ,ףיוה ס'םָאר
 טימ טבעוועגכרוד ,ךעל'טשּפ ןופ טייק ַא ןעוועג זיא השרד ןייז
 ךילכעזטּפיוה ןוא ,דייר ענייז .אדנַאנַאּפארּפ רעזעיגילער רעסייה
 -ביירשאבמוא ןַא טַאהעג רימ היוא טָאה ,ןוגנ רעניטראנעגייא ןייז
 -מורפ ןופ ןערָאװעג ןעצלאמשוצ זיא ץרַאה ןיימ ,גנוקריוו עכיל
 רענעזעוועג רעד ןעגעוו טרעלקעג בָאה ךיא .קערש ןופ ןוא טייק

 ןופ ךעלטדעטשרָאפ ייװצ ןענייז עולָאקָאטנא ןוא דָארָאגַאװַאנ )+
 טדָאמש ןופ ןעלויט ךילטנעגויא ןיוש ווז ןענייז טנווה אלו



 108 ןהעצרעפ זיב ףלעווצ ןופ

 גירלוש רהיא ןיב ךיא סָאװ ,סעקיּפָאק ייווצ יד ןוא עצינרעמעש

 קירוצ רהָאי א טימ טָאה יז ואו ,ץאלּפ רעד .ןעבילבעג

 'ר ןעבעל ,ייברעד טנעהָאנ ןעוועג זיא ,רעמעש רהיא ןעטלַאהעג

 ...זיולק ס'עק'לאוש

 שנעמ ןעשיװצ תוריבע יד ,רוּפכ-םוי ןייז דלאב טעװו טָא

 סָאװ ,רעבָא תוריבע יד .ןערעוו ןעבעגרַאפ ןאד ןענעק טָאג ןוא

 רָאנ ןעבעגראפ ןעק ייז .טינ --- ןעשנעמ ַא ןעגעג טהעגאב ןעמ

 ךיא ןעק ױזַא יו טנייה .טגידניזעג טָאה ןעמ ןעמעוו ןענעג ,רעד

 ןוא בוח םעד רהיא ןעלָאצַאב ,עצינרעמעש ענעזעוועג יד ןעניפעג

 ? ןייז לחומ רימ לָאז יז ,ןעטעב

 ןוא ,שטייב ַא יװ ,ןעסימשעג רימ טָאה ןוננ ס'דיגמ םעד

 -נולשעג ןוא רעטרעוו ענייז ןעגנולשעג ,טרעהענוצ ךיז בָאה ךיא

 .ןערהערט עניימ ןענ

 "יא גנורעטסייגַאב טימ השרד עצנַאנ יד ךיא בָאה ךָאנרעד

 .םירבח עניימ ןופ רַאַּפ ַא רַאפ ןוא ןעטַאט ןיימ רַאפ טנָאזעגרעב

 ץנאג "ןעגָאז , םידינמ עטוג ןענעלפ זיולק ס'עק'לאוש 'ר ןיא

 זיא טייצ םיארונ-םימי .טרעהעג ןעמעלַא ייז בָאה ךיא ןוא ,טפָא

 -יולק עליפ ןיא "ט'רסומ'עג , טָאה ןעמ .רירָאי-םידינמ א ןעוועג

 ךיא בָאה ,ָאד דייר ךיא ןעכלעוו ןעגעוו ,רהָאי םעד ןיא ןוא ,ןעז

 םינ םענייא בָאה ךיא בוא .דינמ ןייא ןייק טלהעפרַאפ טינ

 .ןערעדנַא ןַא ןיא טּפאכעג םהיא ךיא בָאה ,זיולק ןייא ןיא טרעהעג

 ךעטימ א ןיא ,לָאמַא ךיא בָאה זיולק סעק'לאוש 'ר ןיא

 -גַאלַאס לארשי 'ר ןעסיורג םעד טרעהעג ,גָאטימכָאנ ןעגיבָאװ

 -ַאטשרַאפ טינ רעבָא ךיא בָאה קינ'רסומ ןעטמהירַאב םעד ; רעט

 ַא טימ ןעדיא ַא רָאפ טלעטש םהיא ןופ דליב-ןורכז ןייט .ןענ

 םינ ,דרָאב רעיורג רענידכעלייק ַא טימ ,םינּפ ןעכילטיור םענהעש

 ,עמיטש ןייז קנעדעג ךיא .סעציײלּפ עכילטיירב טימ ,רעכיוה ןייק

 "עג טָאה רע ןעוו ,דנע םייב ןעגנולקעג טָאה יז יו ,ךילכעזטּפיוה

 םלוע רעד זא ?1! םדקכ ונימי שדח, רעטרעוו יד טימ ןעסָאלש

 ---ןערעדָאפ טגעלפ רע יװ ,טנָאזעגבָאנ רעטרעוו עניזָאד יד טָאה

 .טינ ךיא קנעדעג סָאד

 א ןעװעג ןיא דיגמ-טדָאטש רענליו רענידסלָאמַאד רעד
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 ,ןרמל רעסיורנ ַא ,דרָאב רעסייוו ַא טימ ןַאמ רעטלַא רעקנַאלש
 ;ןענַאטשרַאפ גינעוו ךיוא ךיא בָאה םהיא .שנעמ רעליטש ַא
 ןופ ןעועג זיא רע .טנעצקַא ןייז בילוצ ןעוועג זיא סָאד רעכָא
 ןעוועג גנַאל ןיוש זיא "ריגמ רענבוד , רעטמהירַאב רעד) ענבוד
 יו טעמכ ןעננולקעג רימ טָאה שיַדיא רענילָאװ ןייז ןוא ,(טיוט
 .ןושל רעדמערפ ַא

 ס'לעװַאז ןיא ןערעה טנעקעג ךיוא ןעמ טָאה םידינמ עטונ
 קרַאמ-דרעפ םעד ןופ רעטנעצ רעזעיגילער רעטסערג רעד ,להוש
 ןופ תודינמ יד טימ ןערָאװענ טנַאקַאב ךיא ןיב ןעטרָאד .דנעגעג
 -ַאב ןעוועג ןַאד ןענייז עכלעוו ,רעדירב ייווצ ,"רעקצולס , עדייב
 ,פעּפירק א ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .עטיל ץנאנ רעביא טמהיר
 ,ץַאלּפ םעיינ ַא ןיא ןע'נשרד וצ ןעביוהנָא טגעלפ רע ןעוו ןוא
 -רעוו עדנעגלַאפ יד טימ םלוע ן'רַאפ ןעלעטשרָאפ ךיז רע טנעלפ
 -עג טָאה רהיא ,םיתזה רה םעד ןופ טרעהעג טָאה רהיא, :רעט
 -רַאה םעד ןופ ןערעה רהיא טעװ טציא ,םיזירג רה םעד ןופ טרעה
 ןעשיסור םעד ןעדיירסיוא ןעדיא עשיסור ןעגעלפ ױזַא) "לוב
 -העש ַא ןעוועג זיא רעדורב ןייז .(רעקיוה ַא -- "ןובראה, טרָאװ
 ךיא קנעדעג "?ובראה, םעד .רעניטנייה ַא סָאװטע ןוא ,דיא רענ
 ןופ בָאה ךיא סָאװ ,תושרד ייווצ יד ןופ םנה .רעסעב רעבָא
 .ןעבילבעגרעביא טינרָאג ךיוא רימ זיא ,טרעהעג םהיא

 .רעקסעשמור םייח גיטעט ןעווענ זיא ?הוש ס'לעוואז ןיא
 לָאמנייא רעבָא .אפונ להֹוש רעד ןיא רע טגעלפ "ןעגָאז,

 ערעדנַא ןוא תוכאלמ-לעב עּפורנ ַא טימ ןענרעל רע טנעלפ ךָאװ א
 ןעטסקענ א ןיא ןָאט רע טנעלפ סָאד ןוא ,"ןעשנעמ עטסָארּפ
 ,ךָאו ןעטימ ןיא טנעװַאדעג טָאה ןעמ ואוו ,רעמיצ

 רוניפ עטסטנאסערעטניא יד ןעווענ זיא -עקסעשמור םייח
 -יפ .טרעהעג זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,םידינמ עלַא ןעשיווצ
 טשרע ןעצַאשּפָא ןוא ןהעטשראפ ןעמונעג םהיא ךיא בָאה רעד
 -עג טינ רהעמ ןיוש םהיא בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש ןערהָאי טימ
 ןוא ,שנעמ-סקלָאפ ַא ןעװעג זיא רע .ןהעז רעדָא ןערעה טנעק
 -ַאט ַא ןעלקיווטנע טנעקעג ךיז טלָאװ םהיא ןופ זַא ,ביולג ךיא
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 -סגנורליבנייא טַאהעג טָאה רע םירָאװ ,טסירטעלעב רעלופטנַאל

 עכייר-בראפ ןעוועג ןענייז םילשמ ענייז ,רָאמוה ךיוא ןוא טפַארק

 -נורעלקרע ןוא ןעננושטייטרַאפ ענייז ןוא ,רעדליב עשיטסילַאער
 רעטרעוו ךס ַא ןעטלַאהטנע ןעבָאה -- עגיציוו רהעז טפָא -- ןענ

 ןעכילנעט םוצ תוכייש רהעמ טָאהעג ןעבָאה עכלעוו ,ךעלטרעוו ןוא

 רעד ןיא ןעוועג םהיא ייב זיא ץלא .םירפס עטיוט וצ יוװ ,ןעבעל

 רענימורַא רעד ןופ ןעמונעגנ טָאה רע סָאװ ,סעקנעצס ןופ עמרָאפ

 .טלעוו

 ַא ןעבענענ טָאה רע יוװ ,ליּפשייֿב םוצ ,ךיז רעניארע ךיא

 תרשמ רעד .ננוי ןעבָארנ ַא תרשמ ַא ןוא סָאבעלַאב ַא טימ ?שמ

 סָאבעלַאב רעלעדייא רעד ןוא ,םרַאיל ןעמהענעגנאנוא ןא טכַאמ

 ַאזַא ןעלָאמענפיוא רע טָאה ייברעד .ןענָארטרַאפ טינ סָאד ןעק

 יד רַאפ יװ ,ןהעזענ ןעדייב ייז בָאה ךיא זַא ,דליב ןענידעבעל

 .ןעניוא

 ! ּפַאילכ .סעלַאװיטש עבָארג ,עסיורג ענייז טימ טהענ רע ---
 .טלעטשענרָאפ רע טָאה -- !פַאלכ !ּפַאילכ

 טדערענסיורא רע טָאה ?'!ּפַאילכ !ּפַאילב !ּפַאילכ , םעד

 רעד ךרוד טכליהעג טָאה סע .שילַארטַאעט ןוא ךיוה ,םאזגנַאל

 טנעה יד טימ רע טָאה טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,להוש רעצנַאג

 רעד ןיא טייקפראש רעלעיצעּפס ַא טימ ןוא ןעגיוא יד טימ ןוא

 ענייז טימ טזיירּפש תרשמ רעד יו ,טעטיידעגנָא ךַארּפשסיױא

 .לעוויטש עבָארנ

 רעד ןוא ,רָאמוה קיטש ַא טָאהענ ךיז ןיא טָאה לשמ רעד

 ,טינ ךיא קנערדענ רעדייל .לוק ן'פיוא טכַאלוצ ךיז טָאה םלוע
 .ןענאטשַאב זיא סַאּפש רעד סָאװ ןיא

 -רַאטשי-סױרַא ,עסיורג טַאהעג רעקסעשמור םייח טָאה ןעניוא

 ױזַא ייז רע טנעלפ ,ןערעדליש סעּפע טנעלפ רע ןעוו  .ענידנעצ
 -נָאז ַא ןעבעגניירא עקנעצס רעד ןיא ןעגעלפ ייז זַא ,ןעלעטשסיוא

 ,טפארפ ערַאברעד

 רעבָא םידמול .רעלוּפָאּפ רהעז ןעוועג רע זיא ןעסַאמ יד ייב

 ןענעלפ "ןחדב , .ּפָארַא ןעביוא ןופ טקוקעג םהיא ףיוא ןעבָאה
 ןהעג תושרד ענייז ייז ןענעלפ ןעגעווטסעדנופ .ןעפור םהיא ייז

 .ןערעה
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 רַאגָאז רעדָא קורדסיוא ןַא ןעביולרע ךיז רע טנעלפ לָאמַא
 רַאפ ןעטלַאה ןענעלפ רעקיטירק ענייז ןעכלעוו ,לשמ ןעצנַאג ַא
 -רע טָאה רע יװ ,ליּפשייב םוצ ,קנעדעג ךיא = ,גידנעטשנַאנוא
 עכילצעזעג ַא ןוא ביײװ:-סּפעק ַא ןופ דישרעטנוא םעד טרעלק
 טימ טרערעג םעד ןענעוו ךָאנרעד טָאה רעטָאפ ןיימ יו ןוא ,יורפ
 .לעקע

 ,שולעּפַאק ןעכיוה םעד ןיא ןוא ,רעכיוה ַא ןעוװעג ןזיא רע
 ,זיר ַא יו ,ןהעזענסיוא רע טָאה ,ןעגָארט רעמיא טנעלפ רע סָאװ
 טינ רעבָא ,ןעמָאנ ןעסיורג ַא טָאהעג טָאה רע .ןעגיוא עניימ ןיא
 ערעדנוזַאב א ןעוװעג זןיא רע .םידינמ עטמהירַאב ערעדנַא יו
 -ןזַאב ַא טאהעג טָאה טיײקטמהירַאב ןייז ןוא ,טייקכילנעזרעּפ
 ,רעטקאראכ ןערעד

 ,טריזיטָאנּפיה רימ טָאה ריגמ רעמעלעק רעטמהירַאב רעד
 טינ לָאמנייא יו רהעמ םהיא ךיא בָאה ןערעױדַאב םוצ רעבָא
 ןעועג רע זיא אנליוו ןיא .ןערעה ֹוצ טייהנעגעלעג ןייק טאהעג
 טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,השרד יד ןוא ,טסַאג רעטּפָא ןייק טינ
 ףיוא ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ עטצעל יד ןעוועג זיא םהיא ןופ
 ןעבעל ?הוש ַא ןיא ןעוװעג ןיא סָאד .םענייז ךוזַאב םענעי
 ןעוועג ןיא ןײרּפ-טירטנייא רעד ןוא .ךיז טכאד ,קירב םענירג
 ןוא ןוננ ןעטמהירַאב ןייז טוג קנעדעג ךיא .סעקיּפָאק יירד
 טָאה רע סָאװ ,סעקַאטַא-רסומ יד ןופ רעטקַארַאכ ןעדנעמַאלפ םעד
 ןופ עירעטסיה יד קנעדעג ךיא .רערעהוצ ענייז ףיוא טכַאמעג
 ןופ רעבָא טלַאהניא םעד .קערש ןוא גנוריוורַאפ עזעיגילער
 ןייק טינ ךיא בָאה ךיוא טינ רעדייל ךיא קנעדעג דייר ענייז
 ַא :ןהעזסיוא ןעכילרעסיוא ןייז ןופ ךליב ןערהָאלק ץנאג
 ,עסיורג ןייק טינ ,לעדרעב עצראוש ַא טימ ,רעגידרענייב-טיירב
 טינ ,עכילטיירב ַא ןיא ןעגיוא ענהעש ןייק טינ ,ערַאס טימ
 -עג ןיימ ןיא ןעבילבראפ רע ןיא ױזַא .םינּפ םענהעש ןייק
 ךילקריוו רע טָאה ױזַא זַא רעכיז טינ רעבָא ןיב ךיא סינכעד
 .ןעהעזעגסיוא

 רעסעב ךיז טלָאװ ןעהעזסיוא ןייז זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ
 ןוא רעייפ-הנומא ןייז יו ױזַא --- הלגעקלעב א רַאפ טסַאּפעג
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 -עווש רעדנוזַאב ,עטלײטענּפָא ןִא ןעוועג טלָאװ ןרָאצ-רסומ ןייז

 .ךַאז עדנעב

6 

 .הוצמ-רבכ

 בָאה ךיא ןוא ,הוצמ-רב ןיימ וצ טנעהָאנ ןערָאװעג זיא סע

 טניטרעפ ךילנהעווענ .,השרד ַא וצ ןעטיירג ןעמענ ךיז טפראדעג

 שאר ַא רעבָא .טנרעל רע ןעמעוו ייב ,יבר רעד וצ לעגניא םעד

 יד טָאה .טינ ןעכַאז עכלעזַא טימ ךיז טגיטפעשַאב הבישי

 -לַאב העישי ,יבר רענידרעהירפ ןיימ ןעמונעג ךיז ףיוא טייברא

 ,רהֶאי יירד טנרעלענּפָא בָאה ךיא ןעמעוו ייב ,רעצנַאמרעמ

 -- ארמג ַא יו סיורג -- רפס ַא סעּפע ןַארַאפ ןיא סע

 ,אלא .עכלעזַא תושרד עלא טּפעשעג טָאה ןעמ ןענַאװ ןופ

 .רימ רַאפ ?וּפלּפ הוצמ-רב א ןעמונענ ןעטרָאד ןופ העישי 'ר טָאה

 ןוא ,ןילפת ןענייל ןענעו טלעדנַאהעג ךילריטאנ ךיז טָאה סע

 טימ ארמג א רעביא ךעל'טשּפ ןופ בעוועג א ןעוועג זיא סע

 זיא השרד רעד ןופ קנעדענ ךיא סָאװ ץלַא רעבָא ; םישורּפ

 ךיז טָאה יז .8/ רעפיצ םעד ןוא "הירא תגאש , ןעמָאנ םעד

 רענייא ןיא "ז7? ףד, א ןופ ארמנ ל?לעקיטש ַא טימ ןעביוהעגנָא

 ןוא רדח ןייק ןיא טינ טנרעל ןעמ עכלעוו ,תותכסמ ענעי ןופ

 סָאד טָאה העישי 'ר .ךיז טכאד ,"םיחבז, --- הבישי ַא ןיא ןעטלעז

 סָאד ךיא בָאה ךָאנרעד .לָאמ רֶאּפ ַא טנרעלעגרעביא רימ טימ

 טנעקעג השרד יד בָאה ךיא זיב ,לָאמ עכילטע טלָאהרעדיוװ ןיילַא

 .גינעווסיוא ףיוא

 הרוטפה יד ןענעייל וצ טניטרעפענוצ ךיוא ךיז בָאה ךיא

 וצ .הוצמ רב ןיימ ןופ תבש םעד ןופ הרוטפה יד --- ל?הוש ןיא

 .טניטיונעג טינ ףליה ןייק ןיא ךיז ךיא בָאה םעד

 טעװַארּפעג ןיא עינָאמערעצ יד .,ןעמוקעג זיא תבש רעד

 -רעד ןעביוא םעד ןיא -- לעזיילק ס'רענושַארטס ןיא ןעוועג

 טעמב ןענאטשעג ןיא רעכלעוו ,ףיוה ס'רענושארטס ןעטנָאמ

 ס'נעטַאט םעד קנעדעג ךיא .,ףיוה ס'יקסנומרישז חבש ןענעקטנַא

 רימ ןעוו טגָאזעג רימ וצ טָאה רע סָאװ ןוא "ינרטּפש ךורכב,
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 ,ןעדיא עכילטע טימ ןעמַאזװצ ,ןענװַאד ןֹופ ןעגנַאנעג ןענייז
 רימ טָאה רע ;החמש רעד וצ ןעדאלעגנייא טָאה רע עכלעוו

 ךיא ןיב ןָא טציא ןופ זא ןעניז ןיא ןעמענניירא ךיז ןעסייהעג
 רענלָאּפ ַא רָאנ ,רהעמ עלענניא ןייק טינ ,ךיז רַאפ דיא ַא ןיוש
 !שנעמ

 יו יױזַא .קנעש רעזנוא ןיא ןעמוקענרָאפ זיא החמש יד

 ןוא ,טכאמענוצ ןעװעג ריט-סַאג יד ןיא ,תבש ןעוװעג זיא סע

 ןעסיורג םעד וצ .ןעמוקעגניירַא טינ ןענייז ןעשנעמ עגיטייז ןייק

 טָאה ,קנַאב-ףָאלש רעטיור רעד ייב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,שיט

 ןעבילקעגנָא ךיז טָאה סע .שיט ןערענעלק םעד טלעטשעגנוצ ןעמ

 עטונ ,םינכש ,םיבורק :ןעשנעמ גילדנהעצ רָאֹּפ ַא ןופ םלוע ןא

 ןעשיווצ ןעוועג ,ךילריטַאנ ,זיא רעצנאמרעטלַאב תעישי .,דניירפ

 רעטָאפ ןיימ זיא רשפא .טינ -- עשטיא עילע .ענעדאלעגנייא יד

 -ןצנייא םהיא -- םהיא טימ טנאקאב גונענ טנעהָאנ ןעוועג טינ

 ס'ןעטַאט םעד ןעװעג ךיוא ןזיא טסעג יד ןעשיוצ .ןעדאל

 .יבר רענילָאמַא

 ןעבעגעג רימ טָאה ןעמ :השרד ןיימ טנָאזעגּפָא בָאה ךיא

 -ענוצ ,ןעקנורטעג טָאה ןעמ ;ןעטנעמילּפמָאק עכילנהעוועג יד

 ןיימ ףיוא ןעציו טגָאזעג ,הרות טגָאזעג ,טסעומשעג ,ןעסיב

 .פלעגניא הוצמ רב ַא ןערָאװעג ןיב ךיא ןוא ,ןובשח

 ,ןעוועג זיא רעהַא זיב סָאװ סָאד זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ

 .ךַאז רעדנַאנַא רָאג ןיא עגידרעטייו סָאד ןוא ,סנייא ןזיא

 .שנעמ רעדנַאנַא ראג ןיב ךיא

|+ 

 .םעטפיס-רעטילימ עיינ ַא -- .לערעדורב ןיימ

 וצ רעדורב ַא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רעטניוו ןעטסקענ םעד

 םענהעש רהיא טימ ןוא רָאה עטיור ס'עמַאמ ןיימ טימ -- רימ

 םירָאו ,ןעועג סָאד זיא טנעװַא נָאטשרענַאד א ןיא .םינּפ

 טימ ,תבש ףיוא הלח יד טענקרַאפ עמַאמ יד יו קנעדענ ךיא
 םַאבייה יד זיא דלַאב .ןעצרעמש עטקיטשרַאפ ןופ קורדסיוא ןַא
 .ןעמוקענ
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 :טכַאניב גאטשרענָאד ןעועג זיא סָאד זַא ,ןמס א ךָאנ

 ךיא ןיב ,לערעדורב ןיימ ןעזיועג רימ טָאה ןעמ יװ ךיילנ

 געלפ ךיא סָאװ ,"רומשמ, םעד וצ בוטש ןופ ןעפָאלעגקעװַא

 ןעװעג ןיא רומשמ רעד .טכַאנייב נאטשרענָאד ןעדעי ןענרעל

 עליפ ואוו ,(ןואנ רענליוו םעד ןופ זיולק יד) "ןינמ ס'ריסח, ןיא

 .ןעפיטש ןוא ןענרעל ןיא ןעגנערבראפ טכַאנ ענעי ןעגעלפ ךעלגניא

 קנעדעג ךיא .ןעוועג סָאד זיא טכַאנ רעטניוו ערעטסניפ ַא

 ,ףעגנַאגעג טינ -- "סםעקטַאי יד, ךרוד ןעגנאגעג ןיב ךיא יװ

 ּפיה ךיא ןַא ןהעז ךעלגניא ערעדנַא יד ןעלָאז .ןעפָאלענ רָאנ

 .רומשמ םעד רעביא טינ

 ןעגירעה-טיור ןיימ ןעזיועג רימ טָאה םאביה יד ןעוװו

 :טגָאזעג דימ וצ יז טָאה ,לערעדורב

 .רעגיליב ןיוש וטסיב רעטציא !לערעדורב א וטסָאה טָא --

 !דיחי ןב סיוא טסיב

 רעדעי .לָאמ ליפ טרעהעג ךָאנרעד ךיא בָאה עבלעזסָאד

 ןוא בוט לזמ ַא ןעבענּפָא ןעמוקעגניירא זיא סָאװ ,עדעי ןוא

 ,רניק םענערָאבעגיײינ ן'טימ ןירָאטעּפניק יד ףיוא ןָאט קוק ַא

 ךיז סָאװ םימ טינ ןיוש בָאה ךיא זַא ןעוועג עידומ רימ טָאה

 .רעניליב ןערָאװענ ןיב ךיא זַא ;ןעטלַאה וצ סיורנ

 .רימ ייב טסַאג רעטוג א ןעוועג רעבָא זיא רעדורב ןיימ

 םהיא בָאה ךיא .טבילעגנייא ךיילנ םהיא ןיא ךיז בָאה ךיא

 רע יװ ױזַא .םהיא וצ ןעגנוזעג ןוא טלעּפַאלּפעג ,טעשטסאלעג

 ךֶאו עטשרע יד ךיא בָאה ,ןעמָאנ ןייק טַאהעג טינ ךָאנ טָאה

 םהיא וצ רעטרעוו:סעביל טגָאזעג ."רעדורב , ןעפורעג םהיא

 "!רעדורב ,רעדורב ,רעדורב , :ןעגנוזענ ןוא

 לעקיציא 'ר ךָאנ ,קחצי ןעבענעג ןעמָאנ ַא םהיא טָאה ןעמ

 טנרעלעג טָאה רעטָאפ ןיימ ןעכלעוו ייב ,בר ַא ,רעטניווריס

 ןערעדנוזַאב ַא טאהעג טָאה רע ןעכלעו וצ ןוא ,זייוו-רוחב

 ,טקעּפסער

 רעד טפַארק ןיא ןײרַא זיא -- 1874 -- רַאונַאי םענעי

 .טסניד רעטיליס ןענעװ (ץעזעג  "װַאטסוא רעיינ

 לעטדעטש רעדָא טדָאטש רעדעי ןופ ?הק רעד טגעלפ רעהירפ
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 רעד ןוא ,ןעטורקער ?הָאצ עטמיטשַאב א ןעלעטשוצ ןעפרַאד
 .ןעמוקַאב ייז טָאה ןעמ ױזַא יו טכאמעגסיוא טינ טָאה גנוריגער
 טגעלפ רע רעדָא ,טלעג טימ טפיױוקענּפָא ךיז טָאה רעכייר ַא
 ץעזעג םעינ םעד טל .ןערעדנַאנַא ןעלעטש ךיז טָאטשנַא
 ןעלעטש טזומעג ךיז ליבסנַאמ רענירהעי-21 רעדעי טָאה ,רעבָא
 ןערעדנַאנַא ןעלעטש רעדָא ךיז ןעפיוקּפָא ןוא ."וויזירּפ ,; םוצ
 ןעװעג ןענייז סע .טנעקעג טינ ןיוש ןעמ טָאה ךיז רַאֿפ
 ,.לשמל ,ריחי ןב א ראפ ,(ןעגנורעגנירגרַאפ עלעיצעּפס) ?סעטָאגל
 טָאה ןעמ ןוא ,רעמונ ַא ןעגיוצעג רעדעי טָאה וויזירּפ םעד ייב
 סנייא רעמונ ןופ ,רדסכ טכַארטַאב ןוא טקוקַאב ןעטַאדידנַאק יד
 ןעלָאז עטמַאעב וויזירּפ יד זַא ,ןעוועג ךילנעמ זיא ,ָאזלַא ,ןָא
 ןעמוקעגוצ זיא סע רעדייא ןעטַאדלָאס להָאצ עניטיונ יד ןעמוקַאב
 ערעייז סָאװ ,ןעטַאדידנַאק עלַא ןוא ,רעמונ ןעסיוועג א וצ
 ,.יירפ ןעביילב ןעלָאז ,רעכעה ןעוועג ןענייז ןערעמונ

 טרעהענפיוא טינ ןעמ טָאה "וושטסוא , םעיינ םעד ןעגעוו
 רעיינ; רעטרעװ יד טרעהעג טּפָא ךיוא טָאה ןעמ .ןעדייר ֹוצ
 םעד טשימעגנעמאזוצ ןעבָאה ןעדיא ןוא (םעטסיס) "ּפמעטס
 ."װַאטסוא , טרָאװ םעד טימ "םעטסיס, טרָאװ

 םעיינ םעד ןענעװו טעװעקלָאטעג ןעמ טָאה םוטעמוא
 סָאװ ,עילימאפ עדעי .'הַאטס םעיינ,; םעד רעדָא "ּפמעטס,
 טָאה סָאװ רעד .ןעגָארטוצ ןעװעג ןיא ,ןהוז ַא טאהעג טָאה
 ;ענעייל וצ טײברַא ןַא טַאהעג טָאה ,שיסור ןעזעל טנעקעג רָאנ

 "רענעקא עבלעזא ןוא .,"ּפמעטס םעיינ; םעד ןעשטייטראפ ןוא

 .ןעוװענ טינ ךס ןייק ןַאד ןענייז

 רעד ןעוועג ךיא ןיב תבישי רעקדַאשטשָאלּפ רעד ןיא
 ,לָאמנייא ."שיסור ןענעייל טונ, טנעקעג טָאה סָאװ ,רעניצנייא
 :רימ וצ עשטיא עילע טנָאז ,רועיש םוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ןענעייל עקַאט טסנעק .ריד ףיוא עקַאט טרַאװ ךיא ---
 רעיינ רעד ןיא טָא !טסנעק וד סָאװ זייוו ,אברדא ? שיסור

 !טהעטש ָאד סָאװ רימ נָאז ןוא ןעייל ַאנ ,ּפמעטפס
 ."ואטסוא , םעיינ םעד טגנַאלרעד רימ טנַאה ןיא טָאה רע

 ןעגָאזנָא טקישעגסױרַא רע טָאה ,ןעזעל ןעמונעג בָאה ךיא רעדייא
 ךיז טָאה ,םירוחב הבישי יד ץוח ַא .םינכש יד ןופ עכילטע
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 .ןעשנעמ ערעטלע ןופ םלוע ןַא ןעבילקעגנָא ָאזלַא

 ךיז רַאנ .ןעשטייטרַאפ טוג טסלָאז וד זַא ,רָאנ העז ---

 ןייז טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,םלוע םעד טינ רַאנ ןוא טינ

 .ןערַאנ טינ רימ ייב ךיז וטסעװ טינ זַא -- ,לעביימש

 ןעניז סע .ןעשטייטרַאפ ןוא ןעזעל ןעמונעג בָאה ךיא

 ירַאפ טינ ןיילַא ךיא בָאה ןעלעטש ענינייא .ןענארפ ןעניולפעג

 ןייא ןופ רערעהוצ ערעטלע יד ןעבָאה בור סָאד רעבָא ,ןענַאטש

 ןעצנַאג ַא ןענַאטשרַאפ ,טשטייטרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,טרָאװ

 זיא ?כה ךס ךיא ,ןעפלאהעגסיוא רימ ןעבָאה ייז ןוא ,ץַאז

 א ןעבעגעג רימ טָאה עשטיא עילע 'ר .טַאלנ ןעננַאנענּפָא

 סָאד .טייז ןיא סיוטש ַא ןוא קַאב ןיא ּפינק ןעכילרעדרעמ

 ,גלָאפרע ןיימ רַאפ טנעמילּפמָאק ןייז ןעוועג זיא



 ,לעטיּפַאק רעטפניֿפ

 "גנוי רקפה א,

 רימ טכַאמ ןעמ -- .קנעש םעד ןעזָאלרַאּפ רימ

 הכאלמ לעב ַא רַאפ

 עטצעל יד ןענייז ןעטפעשעג ס'בייל הירא רעטעפ םעד

 ןיוש רע טָאה לַאװדָאּפ םעד .,ּפָארַא-נרַאב ןעגנַאנעג רהֶאי רָאּפ
 רעזייל ןעטלַאהעג םהיא טָאה טייצ עסיוועג ַא .ןעבעגעגפיוא

 טינ םהיא ןיא גנַאל ךיוא ןיא רע ןוא ,ןזח רעד ,ךאנעה

 ןעבילקעגרעבירַא ךיז טפעשעג םעד טימ טָאה רע .ןעבילברַאפ

 ךיז טָאה לַאװדָאּפ רעד ואוו ,רעמיצ םעד ,ץַאלּפ רעדנַאנַא ףיוא

 א רַאפ קלָאפ-רָאּפ עגנוי ַא וצ ןעגנודראפ ןעמ טָאה ,ןענופעג

 -נייא ןעפראש א טכאמעג רימ ףיוא טָאה גנורעדנע יד .,הריד

 ךיא .,טקריוװעג יױזַא רימ ףיוא טָאה גנורעדנע עדעי  .קורד

 סָאװ ,סענעצס יד ךָאנ ןוא ,לַאװדָאּפ ן'כָאנ טקנעבעג בָאה

 .ןעמוקרָאפ טרָאד ןענעלפ

 רעבָא ;ןערעטלע עניימ וצ טרעהעג טציא טָאה קנעש רעד
 ןעבָאה ייז .טכאמעג טינ םהיא טימ ייז ןעבָאה ןעקילנ ןייק

 ןעציז טנעלפ עמַאמ יד .ץענ ַא ןיא שיפ ַא יו ןעפרָאװעג ךיז
 -ךַאפ ַא טימ ,ןעּפיל עטקירדעגנעמאזוצ טימ לעטסעק-שיט םייב
 ןהעגמורַא געט ענעצנַאג טגעלפ עטַאט רעד ןוא ,ענימ רעטכארט
 ןעשיגַארט ַא טימ ,םינּפ ןעט'ךשח'ראפ ַא טימ קנעש ן'רעביא
 .ןעגיוא ענעבארגעגנייא עצרַאװש ענייז ןיא קילב

 ןעבָאה ייז .ןעבעגענפיוא קנעש םעד ייז ןעבָאה ךילדנע
 רעטייווצ רעד ,ףיוה סע'סיירּפ ןיא רעמַאק ַא ןיא טצעזַאב ךיז
 טָאה עטַאט רעד .וצ סַאג רענלַאװַאז וצ ,ס'יקסנומרישז ןופ
 -טכורפ םענלונָא ןַא ןיא רעטלַאהכוב סלַא עלעטש ַא ןעמוקַאב
 ןופ ןוא םירק זופ הרוחס טריטרָאּפמיא טָאה רעכלעוו ,טפעשעג
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 רע .,ןיילק ןעוועג ןזיא טלַאהענ ןייז ,רעדנעל עשיאעּפָארייא-ריז
 ןערָאװעג טיירפאב זיא רע סָאװ ךילקילנ טצעשעג רעבָא ךיז טָאה

 .ןעשינעהערדיּפָאק ענייז ןופ

 -לעּפַא ןופ חיר רעד .ןעמוק טּפָא םהיא וצ נעלפ ךיא

 ןעביורט-ןייו ןוא ןעדנענעג עטייו ןופ לעּפע עניורב ,ןעניס

 ןופ םינּפ רעכילדניירפנוא רעד רעבָא ,םהענעגננא ןעוועג זיא

 ףיוא טָאה ,עטסָאבעלַאב רערַאד רהעז ,רעניניוא-ץראווש רעד

 גנוהיצאב עצלָאטש רהיא ןוא ,טסָארפ טיס טמעהטָאעג רימ

 ענעי ןיא ןעבעל ןיימ טרעטיברַאפ ריס טָאה רעטָאפ ןיימ וצ

 .ןעכָאװ

 ןיא ןעווענ ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש ןערהָאי עליפ

 רעדירב יד, ןַאמָאר ס'יקסוועיָאטסָאד ןיא ךיא בָאה ,אקירעמַא

 טָאה ?ענניא ַא סָאװ ,םירוסי יד ןעגעוו ןעזעלעג "וָאזַאמַארַאק

 ןייז טנירעדינרע ןוא טנידיײלַאב טָאה רעצימיא ןעוו טַאהעג

 סָאוװ ,םירוסי יד ןָא טנָאמרעד ךיילג ךיז בָאה ךיא ,רעטָאפ

 -ץראווש ,ערַאד יד .בלעווענ טכורפ םענעי ןיא ןעבָאה געלפ ךיא

 לָאמנייק ךילטנענייא ןעטַאט ןיימ טָאה עטסָאבעלַאב עניגיוא

 שרעדנַא ןעפורעג טינ לָאמנייק םהיא טָאה יז .טנידיײלַאב טינ

 טקעּפסער ןעסיוועג א ןהֶא טינ לָאמנייק רַאנָאז ןוא ,"אנכש 'ר , יו

 ןעגנולקעג ךיוא טָאה םעד טימ ןעמאזוצ רעבָא .ןָאט רהיא ןיא

 רעטלַאהכוב סלַא .,גנוטכַארַאפ ןוא טייהנעדירפוצנוא ןופ ןָאט ַא

 -ע זַא טעטרַאװרע טָאה ןעמ .טייברא נינעו טאהעג רע טָאה

 רע טָאה םעד וצ ןוא ,ךיוא רעפיוקרַאפ סלַא ןעפלעה לָאז

 .טגיוטעג טינ

 ,ןעדנעגעג-םורד ןופ ןעמוקעג זיא טכורפ יד ןופ בור סָאד
 טרעהעג לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא בָאה בלעוועג ןעזיד ןיא ןוא

 -עפמיס ,ַאטלַאי ,טסעירט יו טדעטש עכלעזַא ןופ ןעמענ יד

 .טסעירט ךילכעזטּפיוה  ,לָאּפָאר

 ןיא ןעבילקעגרעביא ךיז רימ ןעבָאה ףיוה סע'סיירּפ ןופ

 -ַאז ייוצ יד ןופ גָאר ן'פיוא ,ןעטרָאד .ףיוה ס'ןיסיק המלש

 רעד ןיא טרהיפענג ךעלּפערט עכילטע ןעבָאה ,סעקילואַאװ

 סלא טנַאקַאב ןעוועג זיא עכלעוו ,הנמלא רעטלַא ןַא ןופ הינסכא
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 ןוא ,רעמיצ רעיירפ ַא ןעוועג זיא רהיא ייב ,"עקרענַאלוא יד,
 .הריד עיינ רעזנוא ןעוועג זיא סָאד

 טפעשעגיטכורפ םעד ןיא עלעטש ןייז טָאה רעטָאפ ןיימ
 ןוא ,הסנרּפ ןהֶא ןעבילבעג זיא רע .ןעטלַאהעגנָא טינ גנַאל
 ךעגרובסרעטעּפ ןיימ ןוא ענייפ עמהומ יד טָאה טַאנָאמ עכילטע
 .ןעטלַאהעגסיוא זנוא ,בייל םייח ,רעטעפ

 -וצ ןיימ ןעגעו ןעגַארפ ןעלעטש ןעמונעג ןעמ טָאה ןַאד
 ֶ? חילכת רעד ןייז טעװ סָאװ .,טפנוק

 עמַאמ יד טָאה -- ךיז רַאֿפ ?לעגיּפש ַא ךָאד טסָאה --
 -ַאנ ןיא 'לעניּפש, רעד .גָאט א לָאמ ןהעצ טגָאזעג רימ וצ
 אזא ןעסקַאװסיױא ךיא ליוו ןעד וצ .עטַאט רעד ןעוועג ךילריט
 ?רע יװ חלצוי אל

 ןעטייווצ ןיימ ןופ ףוס רעד ,חסּפ וצ טנעהָאנ ןעוועג זיא סע
 ,עמַאמ יד ,עטַאט רעד  .הבישי רעקדַאשטשַָאלּפ רעד ןיא ןמז
 ןעוועג ןענייז עלַא -- עדייז רעד ,פבימ רעטעמ רעד ,עמהומ יד
 ןַא ,הכאלמ א ןענרעל ךיז זומ ךיא זַא ,ןענַאטשרַאפנייא
 -ַאב ַא ס'רעטעפ ןיימ ןופ ןהוז רעד ,ךילריטַאנ ,"עלעדייא,
 הכאלמ לעב רעטנעכייצעגסיוא ןַא ,רעצינש ַא ןעוועג זיא ןעטנַאק
 ןעמוקנָא לָאז ךיא זַא ןעבילבעג זיא ;רענידרַאפ רעטונג א ןוא
 סָאד) טַאטשרַאװ ןייז טכוזַאב טָאה עטַאט רעד .םהיא וצ
 וצ גנאגניירא םעד ןענעקטנַא ךיילג ,סַאג"טסקאב היוא ןעוועג זיא
 -וק .(עישטערַאז וצ טרהיפ סָאװ ,סַא; רעגינרַאב-ּפָארַא רעד
 רעד ןענעו טלהעצרעד גנוקיצטנע טימ רע טָאה ,קירוצ גידנעמ
 .ןעהעזעג ןעטרָאד טָאה רע סָאװ טייברא

 רימ .חסּפ ךֶאֹנ ךיילג ןעמוקעננָא רעצינש םוצ ןיב ךיא
 טלהיפענ ךיז בָאה ךיא .ןעצרַאה ן'פיוא ענטומעלַאק ןעוועג זיא
 -ַאטש-סנעבעל ןערעגירעדינ א ףיוא ןעפרַאװענּפָארַא ,טרידארגעד
 ןעבָאה ,ןעהעזענ ךיז םורַא בָאה ךיא סָאװ ,ןעיירעצינש יד .,לעּפ
 ןעטרָאד טָאה רעטָאפ ןיימ סָאװ סָאד .טריסערעטניא טינ רימ
 יד ןוא ,ןעמונעגוצ ייסייוו-ייס ןיוש ןעמ םָאה ,טרעדנואוואכ
 ץלָאה יד ןעצינשסיוא ןיא ןענַאטשַאב טציא זיא טייברא טּפיוה
 .ןעלהוטש עכילנהעוועג ןופ
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 טָאה רעכלעוו ,ננוי רענהעש ַא ,הכאלמ לעב רעטסטלע רעד
 טָאה ,ךָאו ןופ טייבראעג ןוא ןימרעט ןייז טנידעגסיוא ןיוש

 ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא טָאלד ַא ןעטלַאהעג טנַאה ןייא ןיא

 טָאה טנאה רערעדנא רעד ןופ טסיופ רעד טימ ןוא ,לעדנעבָארג

 ןעבירטעג גייצעג םעד טָאה סָאד ;םהיא ןיא טצעזעג רע

 טצינשעגסיוא רהיא ןיא ןוא ?הוטש ַא ןופ ?עסיפ ַא רעביא

 ןעננוזעגוצ הכאלמ-לעב רעד טָאה ייברעד ,לַאנַאק ןעגידכעלייק ַא

 ןעגנאגעג ןיא ןוגנ רעד .טסיופ ןייז ןופ ּפעלק יד וצ טקַאט ןיא

 טסַאּפעגוצ ןעװעג ןיא רע .,רענעט עטלהעצעג עטקַאהענּפָא ןיא

 ,טייברא ןייז וצ

 רענייא .,ךעלגניא ייוצ ךָאנ ןעוועג ןענייז ,רימ רעסיוא

 טלעדנַאהַאב "אקדַאיד, ַא יװ טלעדנַאהאב רימ טָאה ייז ןופ

 .רועיש ַא ןהֶא טרעגרעעג רימ טָאה סָאד ןוא .טַאדלָאס םעיינ ַא

 וצ רימ טגָאזעגוצ רעטָאפ ןימ טָאה תיבה לעב רעד

 ןייז רעבָא טָאה רע .לעטש ן'פיוא הכאלמ יד ןענרעל ןעמענ

 טייברא ןיימ ןיא געט עטשרע יד .ןעטלַאהעג טינ טרָאװ

 -לעבעמ ַא ןופ ןעלהוטש ןופ ןעלייט ןעגָארט ןיא ןענַאטשַאב

 .רעכַאמ-לעבעמ םוצ קירוצ ךָאנרעד ןוא רעצינש םעד ֹוצ רעכַאמ

 רעמָאט טרעטיצעג ךיא בָאה סָאג ן'פיוא אשמ ןיימ טימ גידנעהעג

 רימ ראפ זיא גנוניטפעשַאב ןייפ .ןעטנַאקַאב ַא ךיא ןעגענַאב

 ןַא ס'בר ַא ,לעגניא רעשי'תבהילעב ַא ,ךיא .עדנַאש ַא ןעוועג

 ןעטרָאד טלָאװ ןעמ ןעװו !ןעלהוטש ןעּפעלש לָאז ,לעקינייא

 ךיא רימ טלָאװ ,קרעווטסנוק עטסנידריוקרעמ יד טכאמעג

 .ןערָאװעג רעסעב טינ ןעצרַאה ן'פיוא

2. 

 ס'דיסח ןיא -- .זיולק ם'עלײמַאר ןיא -- .הכאלמ לעב סיוא

 .ןינמ

 ןעמונעג ךיז תיבה לעב רעד טָאה הירפ רעד ןיא נאטיירפ

 ןעמ רעכלעוו ףיוא ,טערב א :טייברא ?לעקיטש רעגיטכיוו א וצ

 עכַאפליפ א ןעצינשסיוא ,גנונכייצ ַא טיול ,טפרַאדַאב טָאה

 .רוניפ-ןעמולב
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 םעד ,לעדיימ עגידווע'נח-ץראװש ַא ןעמוקענניירא זיא סע

 .ןירעגעוש ַא ס'תיבה-לעב

 דיז נידנעקוקוצ ,טגערפעג יז טָאה --- ?סָאד זיא סָאװ ---
 .טייברא ןייז וצ

 "נַאקס ַא טימ טרעפטנעעג רהיא רע טָאה םעד ףיוא

 קרַאטש רעבָא ,ןעגיוא יד ןעזָאלעגּפָארַא טָאה יז .טרָאװ ןעזעילַאד
 ןעװעג אמתסמ ןיוש ןיא יז .ןערָאװעג טינ יז זיא סעכ ןיא

 ,רעטרעוו עכלעזַא וצ טניואוועגוצ

 םעד ןופ טמַאלפוצ ךיז ןעקַאב יד ןעבָאה רעבָא רימ ייב
 רעד ןוא .ןעװעג טניואועג טינ ךיא ןיב ןושל ַאזַא וצ טרָאװ

 טציא ףראד ךיא ,רעכלעוו וצ ,טלעוו יד זיא סָאד זא ,קנַאדעג

 .ךילקערש ןעוועג רימ זיא ,ןערעהעג

 -ענפיוא תיבה ?עב רעד טָאה רעטעּפש ןעטונימ עכילטע

 ןוא ןילמת יד ךיז ףיוא טּפַאכעגפױרַא ,ןעטייברא וצ טרעה

 ןיא םורַא טונימ ַא ןיא .טייהרעליטש ןענװַאד וצ ןעביוהעגנָא

 ,הצמ יד ןענעלענ זיא סע ואוו ,לעקניו ַא וצ ןעגנַאנעגוצ רע

 ןעכָארבענּפָא טָאה רע .חסּפ ןופ ןעבילבענרעביא ןזיא סָאװ

 ןוא ןענװַאד ןעטימ ןיא -- ןעייק ןעמונעג ןוא הצמ לעקיטש ַא

 ,ןילפת יד ןיא

 רעבָארג ַאזַא .סָאה ןיימ וצ ?עמיוב ןעסָאנעגוצ טָאה סָאד

 !האירב עדליו אזא !גנוי

 ןהענ וצ טייצ יד ןעמוקענ זיא סע ןעוו ,גאטימכאנ טעּפש

 .ךיז וצ ןעפורעגוצ רימ תיבה לעב רעד טָאה ,םייהַא
 ןעביירש ןוא ןענעייל טסנעק וד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא---

 ? תמא סָאד זיא .שיסור
 .עי =

 ,זיא סָאד ?יפיוו רימ גָאז ָאט ,ױזַא ביוא ---

 ,פירעמלע םעד וצ טרהיפענוצ רימ רע טָאה דייר יד טימ
 םעד ןופ טייז ַא ףיוא .נייצענ יד ןעטלַאהעג טָאה ןעמ ואוו
 ,רעפיצ ייווצ ןעבירשענפיוא ןעוועג טיירס טימ ןענייז לירעמלע
 .ייז ףיוא ןעזיוועננא רימ טָאה רע

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה -- !77 --
 ?םעד טימ טניימ ןעמ סָאװ רעבָא וטסייו { נישכיר --
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 :טרעלקרע רימ טָאה רע ןוא ,טסואוועג טינ בָאה ךיא

 ,נייצעג ךעלקיטש 77 ןאראפ זיא סע זא ,טסייה סָאד --

 ,טַאטשרַאװ ןיא לעגניא רעטסנניא רעד טציא טויב וד ןוא

 סע בױא ?טסהעטשראפ .ןעבעג גנוטכא םעד ףיוא וטספרַאד

 ןייז ,"ןעיַאשטעיװטָא,) ןעיַאצעיװטַא וטסעוו ,ןעלהעפ סעּפע טעװ
 .(ךילטרָאװטנַארַאפ

 םייהַא קעװַא ןיב ןוא ,העטשרַאפ ךיא זַא ,טנָאזעג בָאה ךיא

 .ןעמוק וצ טינ קירוצ רהעמ סולשַאב ןעטסעפ ַא טימ

 ןערעטלע עניימ ןוא רימ ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ זןיא סע סָאװ
 רעבָא סָאד .טינ ךיא קנעדענ ,תבש ןוא טכַאנוצ גאטיירפ

 ןיוש ךיא קנעדעג ,הירפ רעד ןיא גאטנוז טריסַאּפ טָאה סָאװ

 ךיא ןוא בוטש ןופ קעװַא הירפ ץנַאג זיא עטַאט רעד .טוג וצ

 זַא ,טגָאזעג רהיא בָאה ךיא .ןעמַאמ רעד טימ ןעבילבעג ןיב

 ןעמונעג טָאה יז .ןהענ טינ רעצינש םעד וצ רהעמ לעוװ ךיא

 ,"עטַאט רעד יו הרצ קיטש ַאזַא, ןעביילב לע ךיא זא ,ןעיירש
 ףיוא .טייברא רעד וצ ןהעגנ ךיילנ לָאז ךיא זא טרעדָאפעג ןוא
 ןעדליוו ַאזַא טימ ,רעייפ ַאזַא טיס טרעפטנעעג ךיא בָאה םעד

 ,ּפָאק ן'ראפ טּפַאכענ ךיז טָאה יז זַא ,ןרָאצ

 .ןעגנאנעג טינ רהעמ רעצינש םעד וצ ןיב ךיא

 ךָאנרעד יירשעג ןיימ טָאה עמַאמ יד יו סנעדעג ךיא

 .ןעמהומ רעד רַאפ ןוא ןעטַאט ן'ראפ טרערדלישענ

 יז טָאה -- ,ןעקָארשרעד םהיא רַאפ ךיז בָאה ךיא --

 ךיא ,החיצר ַאזַא טימ רימ ףיוא ןעירשענ טָאה רע --- ,טגָאזעג

 טנימענ בָאה ךיא .ןענע'נרה ריס טעװו רע טניימענ בָאה

 .ּפָארַא ןעניז ןופ זיא רע

 ןעלהעצרעדרעניא סָאד יז טנעלפ נאטנוז םענעי ךָאנ גנַאל

 -רעביא רהיא ףיוא ענעצס יד טָאה סורדנייא ןעפיט ַאזַא --

 .ןעזָאלענ

 רימ טָאח ןעמ .ןילק ס'עליימאר ןיא קעװַא ןיב ךיא

 סָאד .רועיש ס'לעקיציא 'ר ןיא ןעמונעגניירא ןוא טרעהרַאפ

 .סאלק ןעטרעפ ןיא טסייה
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 ,ס'עלעטָאמ 'ר :ןעסַאלק סקעז ןעװעג ןענייז ןעצנאגניא
 ,רועיש רעסיורג ס'על'השמ 'ר ,רועיש רעניילק ס'על'השמ 'ר
 ,ס'רעקסעּפ לעקנאי 'ר ןוא ס'לאומש 'ר ,ס'לעקיציא 'ר

 .ןעמוקנָא טלָאװעג עקַאט רימ ךיז טָאה ןע'לקיציא 'ר וצ
 העישי ןופ טרעהעגנָא ךס ַא ךיז ךיא בָאה םהיא ןענעװ
 טגָאזעג ןוא םייהַא ןעמוקענ ןיב ךיא ןעוו ,רעצנַאמרעטלַאב
 ,ןעמונעגוצ רימ טָאה ןעמ הבישי שאר ןעכלעוו וצ ןעטַאט םעד
 עמאמ יד וליפַא ןוא .רימ טימ סיורג ןעטלַאהעג ךיז רע טָאה
 ןיֹוש טסעװ, :טגאזעג ןליפַא טָאה יז .טניישעג ךיוא טָאה
 לעב א ןערעװ וצ רעבָא ;"עטַאט רעד יװ ןַאמירַא ןַא ןעביילב
 רעד יא ,יז יא ,ךָאד .ןעבירטעג טינ רהעמ רימ יז סָאה הכאלמ
 ךיא סָאװ והט ךיא זא ,ןעפרַאװפיוא טפָא רימ ןעגעלפ ,עטַאט
 רע ןעוו ,טציא .העד ןייק טינ ייז ייב גערפ ךיא זא ; ליוו
 -ָאמַאס , ןעפור ךימ רע טנעלפ ,רימ ףיוא סעכ ןיא ןערעוו טנעלפ
 עזיד רעבָא ךיא בָאה טסנרע ,"גנוי רקפה, רעדָא ,"ץעילָאװ
 ן'םיוא רעטיב ןעװעג םהיא ןיא סע .ןעמונעג טינ רעטרעוװ
 ,רימ וצ ןעזָאלסיױא לָאמַא סָאד רע טגעלפ ,ןעצרַאה

 .אנליו ןיא עטסערג יד ןעװעג ןזיא הבישי ס'עליימַאר
 ערעדנַא ןופ ןעװעג ןיא םירוחב יד ןופ טעטירָאיַאס ַא
 ןעסעגעג , ןעבָאה ייז ןופ עטסיימ ןוא ,ךעלטדעטש ןוא טדעטש
 שמש א טנעלפ ,"נָאט, א טלהעפעג טָאה םענייא ןעו "געט
 ןענופעג ךיז טָאה סע ןיב ,בוטש וצ בוטש ןופ ןהעג םהיא טימ
 סע .גָאט םענעי ףיוא ןעמונענוצ םהיא טָאה סָאװ ,עילימַאפ א
 וצ ןערילעּפא וצ ס'הירב ,ןעטסילַאיצעּפס-"גָאט, ןעוועג ןענייז
 -םירא ןַא ןעלָאז ייז זַא ןע'לעוּפ וצ ייז ייב ןוא רעבייוו עמורפ
 ןענעלפ ייז ןופ ענינייא .ךָאו ןיא גָאט ןייא ןענעמרָאק רוחב
 (סעקיּפָאק 19) ןעדליג ַא -- טייברא רעייז ראפ טלהָאצעג ןעמהענ
 ,ךיז טכַאד ,"גָאט, 8

 ,ןעסע סָאד יא טניימעג ןעמ טָאה "ןָאט , טרָאװ םעד טימ
 ,ןעסענעג טָאה ןעמ ןעמעוו ייב םיתב-ילעב יד יא

 טייצלָאמ ןייא ןופ ןענַאטשַאב ךילכעזטּפיױה זיא ןעסע סָאד
 -םירֶא םעד ןעמ טנעלפ ערעשטעוו ףיוא ,(רעניד) ןעסייבנָא --
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 זיא קיטשהירפ ןוא .,סעקיּפָאק רֶאּפ ַא ןעבעג ךילנהעוועג רוחב

 .טנעכערעגנײרַא ןעוועג טינרָאג גָאט םעד ןיא

 .םינצבק ןעװעג ןיילַא סנעטסיימ ןענייז רעבעג-"געט , יר

 רעדָא רהעמ טרהיפעג בור סָאד ךיז ןעבָאה ןעילימַאפ עכייר יד

 ייז ןעבָאה םירוחב:-םירא ןייק ןוא ,ניטלעווטנייה רענינייוו

 .ןעבָאה טלָאװעג טינ שיט רעייז ייב

 ןיא טניטכענענ ןעבָאה זיולק ס'עליימאר ןופ רעסע-נעט יד

 -ערב ןופ עמרָאפטַאלּפ ןימ א ףיוא ןעפָאלשעג ןעבָאה ייז .זיולק
 -וצ (יורטש רעדָא ייה טימ קַאז ַא) קינעיס א טימ ףור סָאד ,רעט
 טנופ בלַאה ַא ןעבענעג ייז הבישי יד טָאה קיטשירפ ףיוא .ןעּפָאק

 ףיוא רע טָאה "גָאט, א טלהעפעג טָאה םענייא ביוא ןוא ,טיורב

 .ךיז טכַאד ,טיורב טנופ ַא ךָאנ ןעמוקַאב תעל-תעמ םענעי

 ַא טפיוקעג ךיז טָאה ,סָאװ טימ טָאהעג טָאה סָאװ רעד

 ןעבלַאה ַא רַאפ ךיוא רשפא ןוא ,ןעשָארג ַא רַאפ זעק ?עקיטש

 -םיִרֶא יד ןופ עליפ ,"עניַאשט; א ןיא רעסַאו עסייה ןעשָארג

 .טיורב ענעקורט ןעסעגעג רעבָא ןעבָאה םירוחב

 זילק עצנַאג יד .נגיצומש רהעז ןעוועג ןיא רעגעלעג רעד

 .גיצומש ןעוועג ןזיא

 ןוא ,(?עטסעק) ליטרעפוק ןייז טַאהענ טָאה רוחב רעדעי
 רעכלעוו ,עלעסילש-טרעפוק רעד .לירעסעמ ַא ךיוא רעדעי טעמכ

 לירעסעמ רעד ןוא ,זלַאה ןופ לערינש ַא ףיוא ןעננעהּפָארַא טנעלפ

 ףעסעינָאט רעד עכלעוו טימס ,גייצעג ייווצ יד ןעוועג ןענייז

 בָאה ךיא יו יוזַא .ןעניוא עניימ ןיא טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה

 ליטרעפוק ןייק ךיא בָאה ,םייח רעד ןיא טגיטכענעג ןוא ןעסעגעג

 .ניטיונ ןעוװעג טינ ךיוא רימ ןיא ?ירעסעמ א ןוא טָאהעג טינ

 .עניימ יו ערעדנַאנַא ןעװעג ןיא טלעוו עש'רוחב:םירא יד

 רעדעי .,סינמייהעג ענעסָאלשרַאפ א ןעוועגנ זיא ליטרעפוק רעדעי

 ,טייקנירעגיינ ןיימ טציירענ טָאה עלעסילש

 טאהעג טָאה םירוחב:םירא יד ןעשיוצ ןעבעל סָאד
 -ַאב א -- ןעצעזעג ,םינהנמ ,ןעסערעטניא ערעדנוזַאב ענייז
 טָאה רוחב ןייא ןעו :ליּפשײיב םוצ  .רַאנָאז ךארּפש ערעדנוז

 לעצענעּפ א ,טיורב ?עקיטש א ןעטעבענ רוחב ןעטייווצ ַא ייב

 טָאה ,"רעסַאװ עסייה , ?עסיבַא רעדָא ,גנירעה לעקיטש ַא ,עקרענוא
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 ןעועג ןענייז ייז בוא ."ץנַאש , ַא טעב רע זַא ןעסייהעג סָאד
 רעבָא בא .טנאזטנע םינ רענעי טָאה ,דניירפ עטוג ,םירבח
 ןופ ןעמוקאב ןײלַא רע טָאה ןעסעגעג טָאה רע סָאװ סָאד
 ןופ ןיד רעד םורָאװ ,ןענאזטנַא טנעמעג רע טָאה ,ןערעדנַאנַא
 ץנַאש א ןופ ץנאש א, זַא ,ןעװעג זיא טלעוו רוחב-םירֶא רעד
 ,"רוטּפ זיא

 ערעייז ןופ ןעמענ יד טימ ןעפורעג ןעמ טָאה םירוחב יד
 -ליו רעד , ,/רעקעדערַאװַאנ רעד, ,"רענַאימשִא רעד, :טדעטש
 .וו .זַא .א ,"רערימָאק

 ,טרָאטש ןייא ןופ יירד רעדָא ייווצ ןעוועג ןענייז סע ביוא
 -ערַאװַאנ רעסיורג רעד, :שינעמענוצ ַא ןעניילוצ ןעמ טגעלפ
 .ליּפשיײיב םוצ ,"רערימָאקליו רעטלעּפוטשענ , רעד ,"רעקעד

 ,שיט ןעגנַאל א ייב ןערָאװעג "טגָאזעג, ןיא רועיש רעדעי
 שאר רעד .קנעב עגנַאל ייווצ ןעשיווצ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו
 פייצ א טימ ,טנַאװ םייב ,ןעטימ ןיא ןעסעזעג זיא הבישי
 ןעקניל ןופ םירוחב ?ייצ ַא ,טנַאה ןעטכער ןופ םירוחב

 ,קנַאב רענידנעגעקטנַא רעד ףיוא םירוחב ?ייצ ַא ןוא טנַאה
 ןעגעקטנַא טקנוּפ ןעציז ךילנהעוועג טנעלפ דימלת רעטסעב רעד
 עלא ראפ ץַאלּפ גונעג ןעוועג טינ ןיא שיט םייב ביוא .ן'יבר

 ,ןעכיוה רהעז א טלעטשענוצ ןעטניה ןופ ןעמ טָאה ,םידימלת
 ףיוא ןעסעזעג ןענייז סָאװ יד ."עקיירטאב, ַא -- קנַאב ןעגנַאל
 יד ןופ ּפעק יד רעביא ןעמוקעגסיוא ןענייז ,עקיײרטַאב רעד

 סָאד .ן'יבר םעד ןענעקטנַא ,שיט םייב ןעסעזענ ןענייז סָאװ
 ןיא ץַאלּפ ןייפ .םידימלת ערעגרע יד ןעוועג סנעטסיימ ןענייז
 טקנוּפ ןעסעזעג זיא סָאװ רוחב םעד וצ טסקענ שיט םייב ןעוועג
 .חבישי-שאר םעד ןעגעקטנַא

 ןעטרָאד סאוו ץלַא טימ ,תובישי ערהיא טימ זיולק עצנַאג יד
 רהָאי טנעזױט טימ ןעריטסיזקע טנעקעג טָאה ,ןעמוקעגרַאפ זיא
 "ניינ םעד וצ טאהעגנ יז טָאה תוכייש נינעוו ױזַא --- קירוצ
 | .טרעדנוהרהאי ןעטנהעצ

 טינ ,ןערהָאי עלעטימ יד ןֹופ דיא ַא ןעוועג זיא ?לעקיציא 'ר
 טכע ןַא ןוא רעטסנרע ןא ןעוועג זיא םינּפ ןייז .רעסואימ ןייק
 רענייטש םעד ןופ ,ןילֹוח טנערעלעג ןעבָאה רימ .,רעשי'נלטב
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 טינ ןורכז ןיימ ןיא ןיא ןינע ןַא טרעלקרע טָאה רע ױזַא יו

 ,דַאילס ןייק ןעבילבעגרעביא
 סקעז יד ןיא טנועלענ ןַאד ןעכָאה סָאו ,םירוחב יד ןופ

 טנעכייצענסיוא ךיז ןעבָאה סָאװ עכילטע ךיא קנעדענ ,ןעסַאלק
 רע רעמיוש רעסיורג ַא ןעװעג ןיא רענייא .סעּפע טימ

 טימ קירוצ ןוא ןיה ַאיליױו יד ןעמיוושרעכירַא טנעקעג טָאה

 טפירשטנַאה עטסנהעש יד טַָאהעג טָאה רעטייוצ ַַא .לָאמַא

 ייווצ ןעסעפיוא טנעקעג טָאה רעטירד ַא ;זיולק ס'עליימאר ןיא

 "טסיורג ַא ןעװעג ןיא רעטרעפ ַא ;לָאמַא טימ טיורב טנופ
 םענענייא ןייס ןופ .רעכַאמיסַאּפש ןוא (רעפיטש) גנוי-דָאב
 רעכלעוו ,רוחב ןעסַאלב רהעז ,ןערַאד ַא ךיא קנעדענ רועיש

 ןוא טייקמורפ ןייז טימ קורדנייא ןַא טכאמענ רימ ףיוא טָאה

 טנעלפ רע רעכלעוו טימ ,גנורעטסיינַאב רענידווע'נח רעד טימ

 .ןענרעל

 ןענעלפ ,ךיא ןוא רוחב רעטרעטסייגַאב רעזיד ,עדייב רימ

 .ןעמאזוצ טינ םגה ,ןינמ ס'דיסח ןיא ןעטיירנוצ רועיש םעד

 .ןעדנוטטש עליפ טכַארברַאפ טּפיוהרעכיא ןעטרָאד ןעבָאה רימ

 ךיז םענייק טימ טָאה רע ןוא ,טנַאקַאב גינעוו ןעווענ ןענייז רימ

 ,הדמתה רעקַאמשענ ַא טימ טנערעלעג ןוא ןעסעזעג ; ט'רבח'עג טינ
 זיא ןוננ רעד ןוא ,ארמג רעד ייב טניוװעג ןהעש ךיז טָאה רע

 ןענייש טנעלפ םינּפ רעכיילב ןייז .,רענהעש ַא ןעוועג םהיא ייב

 ןערעה ןוא ןעקוק וצ ןעבָאה ביל געלפ ךיא .קילנ-הדמתה טימ

 רעדנַא ץנַאג א ןיא ןעוועג זיא רעדנעטש ןייז .טנרעל רע יװ
 טייו טינ ןעלעטש רעבָא ךיז געלפ ךיא ,רעניימ יו לעקניוו

 נעלפ ןענרעל ןייס ןיא .,ןעטכַאבָאעב םהיא ןוא םהיא ןופ

 עניימ ןוא עמיטש ןיימ רעבָא .ןעכַאמכָאנ ןעװאורּפ םהיא ךיא

 נעלפ ךיא ןוא ,ןח ןייז טַאהעג טינ ךיז ןיא ןעבָאה ןעגנונעװַאב
 .ןופרעד ןערעגרע ךיז

 .ןענרעל ןופ טַאהעג האנה ךיוא ךיא בָאה ןעכָאוו עכילטע

 טּפיוהרעביא ,ןעגנַאפעג רימ טָאה ןינמ ס'דיסח ןופ טסייג רעד

 -עלַאב טימ לופ ןעוועג זיא ןיולק עסיורנ יד ןעוו ,טנעוװַא ןיא

 ןעסיורג םעד ,הארוה הרומ רעד עלעסָאי 'ר .םידמול עשיטַאב

 ,לעקניו ןייז ןיא ןעציז ןַאד טנעלפ ,רעדורב ַא ס'לאלצ 'ר
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 ןייז רעביא ךיז ןעלקָאש ןוא ןעציז ,שדוק ןורא םייב ןָא ןעביוא

 ,הולמ ַא ,דיא רעכייר ַא .לוק ןייק גידנעזָאלסױרַא טינ ,ארמג

 ,ןעגיו טינ ךיז טנעלפ רע .םהיא ןופ טייוו טינ ןעציז טנעלפ

 רעד רעביא ןערהָאפ ןעגעלפ ןעגיוא עניטכיזצרוק ענייז רָאנ

 ,ןוגנארמג ַא טימ ןעגניז טָאטשנַא ןוא ,קירוצ ןוא ןיה ארמנ

 זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .היח עקירעגנוה ַא יװ ,ןעמורב רע טנעלפ

 סלַא רעּפַאצ-טולב רעסיורג ַא ןוא ןדמל רעסיורג ַא זיא רע

 טָאה ,ארמג רעד י'ב ןעסעזעג רעבָא זיא רע ןעוו ,קינטנעצָארּפ

 .ןעבעל רעצנַאג ןייז זיא סָאד זַא טכודעג ךיז

 -טנַא טקנוּפ ,"טדָאטש , ס'ערייז ןיימ ףיוא ןעציז געלפ ךיא

 רעסיורג רעד .ןעלעסָאי 'ר ןעגעקטנַא טעמכ ןוא שרוק ןורא ןענעק

 עכילטע טימ ןוא ןעביוא ןופ ןעּפמָאל טימ ןעטכױלַאב ,רעמיצ

 ןעועג זיא ,סרעדנעטש גילדנהעצ עכילטע ףיוא טכיל נילדנהעצ

 ךיא .טּפעלשענטימ ךייא טָאה סע .גנאזענ ארמנ טימ ?ופ

 .קשח טימ ןענרעל געלפ

 ןעטימ ןיא ןוא ,טריסערעטניא טינ רימ טָאה ןילוח רעבָא

 ןפיוא ןענרעל געלפ ךיא .ןעטכַארטרַאפ ךיז ךיא געלפ ןענרעל

 -עג עניימ .רעייפ טימ רעטרעוו יד ןענָאז ,ןעלקָאש ךיז ,לוק

 ערעדנא ןיא ןעגָארטקעװַא ךיז טּפָא רעבָא ןעגעלפ ןעקנַאד

 ליױמ יד סָאװ טרעהעג טינ ןעבָאה ןערעיוא יד ןוא ,ןעטלעוו

 .טנָאז

3 

 .ארמנ סיוא

 בָאה ךיא יצ ,טייקמאזקרעמפיוא טימ טנרעלענ בָאה ךיא יצ

 "ראפ רימ טָאה ןענרעל סָאד ,ןעכַאז ערעדנַא ןענעו טכארטעג

 ןיא ןעבעװש געלפ ךיא  נונעת ןופ ןעטנעמָאמ עליפ טפַאש

 זיא ץרַאה יד ,טייבראעג טָאה חוס רעד .רעדנעל-םיורט

 .לופ ןעוועג
 ךיא בָאה ארמנ רעד ןיא סערעטניא ן'תמא ןייק רעבָא

 ביוא ,טנערפעג רימ ייב ןַאד טלָאװ ןעמ ןעו .טלהיפענ טינ

 ייב ."עיג טגָאזענ ךיא טלָאװ ,ןענרעל םייב ןעביילב ?עװ ךיא
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 ןיימ ךיא זַא ,טסואוועג רעבָא ךיא טלָאװ ןעצרַאה ןיא ךיז

 .טלעטשעג טינ ןענארפ עכלעזַא ךיז בָאה ןייֿלַא ךיא .טינ סָאד

 זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה רענייטש ןעכילטיידנוא ןַא ףיוא רעבָא

 םעד ןוא הבישי יד ןעפרַאװקעװַא -יא לע ,רעטעּפש-רעהירפ

 .ןינמ ס'ריסח

 ןיימ ןופ ןעטימ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא שינערעקרעכיא יד

 .דימלת ס'לעקיציא 'ר סלא ןמז ןעטשרע

 יירד ןענייז ,ןינמ ס'דיסח ןיא ,טנעווא ןַא ןיא לָאמנייא

 ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא ןוא ,טסעומשעג ןוא ןעסעזעג טייל עגנוי

 לעקיטש ַא ןעװעג זיא יירד יד ןופ רענייא .טרעהענוצ ךיז

 ןעמוקניירא רעהַא רע טגעלפ טנעווא ןיא .ןעביירש ןופ רערהעל

 "טנַאה ןעגעוו דיירוצ ןעמוקעג זיא סע .ארמנ טַאלב ַא ןענרעל

 ס'רערהעל םעד ןערעה וצ טסולנראפ ךיז טָאה רימ ןוא ,ןעטפירש

 רעדעפ ןוא טניט ןעגָארקעג בָאה ךיא .בתכ ןיימ ףיוא תוניבמ

 .הרוש ַא ןעבירשעגפיוא בָאה ןוא ,ריּפַאּפ עלעניוב ַא טימ

 ערעדנוזַאב6 :רהעפעננוא ױזַא ןעװעג ןיא ננוניימ ןייז

 םינ ךָאנ זיא תויתוא ענייפ רעבָא ,טנעכייצעגסיוא ןענייז תויתוא

 וצ ףרַאדַאב סע יװ ןהעטש ןעפרַאד תויתוא יד .בתכ ןייק

 יד טלַאה בַאטשכוב ןייא .טכעלש ייז ןעהעטש ריד ייב .ןייז

 ע'רוכש עטָאר א יו ,ברעמ וצ --- רעטייווצ א ,חרזמ וצ ּפָאק

 ."ייז ןעהעטש ןעטַאדלָאס

 רעגנוי רעד ןוא ,ןעלַאפענּפָארַא קרַאטש ךיז ייב ןיב ךיא

 .רימ ןיא טקעּפסער סיורג ןעפורעגסיורַא טָאה רערהעל

 .ןעסעומש וצ םהיא טימ ןעטייהנעגעלעג טכוזעג בָאה ךיא

 שיסור ןעגעװ טדערעג םהיא טימ ךיא בָאה לָאמ ןעטייווצ ַא

 ןעייל ךיא זַא ,טנָאזעג ןוא טרעהרַאפ רימ טָאה רע .ןענעייל

 רימ טָאה רע .רע יװ עכַארּפשסױא ערעסעב ַא בָאה ןוא טוג

 ַא ןעבעגעג רימ טָאה רע .ןענעכער ןיא טרינימאזקע ךיוא

 בָאה ךיא ןוא ,(עבַאנפיוא ,םעלבָארּפ) "עשטַאדַאז, עגיד'לכש

 .(רעפטנע ןעניטכיר םעד ןענופעג) "טעיאשעירעג, רהיא

 טָאה -- ,ןעביילב טינ ארמנ רעד ייב ןיוש טעוו רע ---

 .יברעד ןעסעזעג זיא סָאװ ,ןַאמ ןעגנוי א וצ טקרעמַאב רע

 רערהעל ן'טימ טאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעכערּפשעג יד
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 בָאה ךיא .גנוטכיר עיינ ַא ןעבעגעג ןעקנַאדעג עניימ ןעבָאה

 ןערָאװעג ךילטייד רימ זיא סע .ןהעטשרַאפ ןעמונעג ןיילַא ךיז

 רימ זַא ןוא ,טינ קשח ןייק רהעמ ךיא בָאה ארמנ רעד וצ זַא

 ,"לעכיב , םוצ טהיצ

 ַא ,זיולק ס'עליימאר ןיא רועיש ַא טּפיהעגרעביא בָאה ךיא

 .ןעטירד א ,ןעטייווצ

 ןיב ,ףיוה סע'סיירּפ ןיא טניואוועג ןעבָאה רימ תעשב
 ן'טימ ,טָאלַאמ ןופ לעגניא ַא טימ ןערָאװעג טנַאקַאב ןעטרָאד ךיא

 ןעפורעג ךיז רע טָאה רעטעּפש ,ןָאסנעװעל עקשריה ןעמָאנ

 ךיוא ןיא רעכלעוו ,הריד רעזנוא ןופ תיבה לעב רעד .זעיּפש

 רעטָאפ ס'עקשריה זא ,טלהעצרעד טָאה ,רעטַאלַאמ ַא ןעוועג

 תנוכת ןֹוא שדוק ןושל טוג ןעק רע זַא רעבָא ,רעילָאטס ַא זיא
 -נופ .סרוקיּפַא רעסיורג ַא ןיא רע זַא ןוא ,(עימָאנָארטסַא)
 -רימ טניז .,אנליוו ןיא ארמג טנרעלעג עקשריה טָאה ןעגעווטסעד

 םהיא ךיא בָאה ,ףיֹוה ס'ניסיק ןיא ןעבילקענרעבירַא ךיז ןעבָאה

 יד ןיוש טָאה רע זא ,טרעהעג רעבָא בָאה ךיא .ןהעזענ טינ

 עיִאנדָארַאנ רעד ןיא טהעג רע זַא ןוא ןעפרָאװעגקעװַא ארמג

 -םיא םהיא ךיא בָאה .קרַאמידעפ ן'פיוא עשטשילישטוא

 .טבוזעג
 טביולעג רע טָאה -- ,םעט טימ ןעטרָאד טנרעל ןעמ ---

 ןעמ טנרעל (סנָאשקערפ) בָארד ןוא קיטַאמַארג -- ,להוש יד
 .גיטנורנ

 ןעמ .ןיהַא ןעגנַאנעגרעבירַא ךיא ןיב ןענרָאמ ּףיוא ךיילנ

 ןעטייווצ ןיא ןעמונעגוצ רימ טָאה ןעמ ןוא טרינימַאזקע רימ טָאה

 -עג ךיוא הבישי רעד ןיא ךָאנ ךיא ןיב געט רָאֹּפ ַא .סָאלק

 ןיב גאטנָאפ .ךָאו יד טנידנעעג טינ רעבָא בָאה ךיא .ןעגנַאנ

 רעד ןעװעג ןיא סָאד ןוא .ןעוװענ טינ רועיש םייב ןיוש ךיא
 .ןענרעל ארמג ןיימ ןופ ףוס

 רע טָאה ,ןופרעד טסואוורעד ךיז טָאה רעטָאפ ןיימ ןעוו

 קרַאטש ."ננוי רקפה, סנָאזעג ןוא סעציילּפ יד טימ טשטעווקעג

 .ןעועג טינ רעבָא רע זיא סעכ ןיא

 םעד ייב ךָאו א לעבור עכילטע טנידראפ ןַאד טָאה רע
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 ירא עש'להק ייב ,זונָא עפלָאװ "קישטשרָאבס , רעזערבדָאּפ
 רעיינ ןייז טימ ןעמונרַאפ ?יפוצ ןעוװעג ןיא רע ןוא ,טייב

 ןופ ,ךָאד .ריס טימ ןעריסערעטניא וצ ךיז גנוניטפעשאב

 סָאװ ,םירומל יד ןענעװו ןענערפ רימ רע טנעלפ טייצ וצ טייצ

 סע זַא ןהעז טנעקעג בָאה ךיא ןוא ."סַאלק , ןיא ןערעל ךיא

 ,רימ ףיוא זייב ןערעו טנעלפ רע ןעוו רָאנ .םהיא טלעפענ

 -- ?"גנוי רקפה, ןוא "ץעילָאװַָאמַאס, ןעפור רימ רע טגעלפ
 רהָאי יירד ייב טרעהעג םהיא ןופ בָאה ךיא עכלעוו ,ןעלוטיט

 .טייצ

4 
 .רעּפלָאװ ןוא ןיקּפיצ --- ,קיטַאמַארג ןוא קימעמפירַא

 ַא טכוזַאב ךיא טלָאװ .,תובישי ןוא םירדח טָאטשנא ןעוו

 ךיא טלָאװ ,להוקס קילבָאּפ רענַאקירעמַא ןַא רעדָא ,עיזַאנמינ

 יד רעבָא .ןהעצרעפ וצ טציא יו רהעמ טסואוועג רהָאי ףלע וצ

 ןיימ ןופ חמ ןיימ ןעמונרַאפ טָאה ןעמ רעכלעוו טימ ,ארמנ

 ,ןעכַאמסעװַא טינ טנַאה ן'טימ ךיוא ןעמ ןעק ,ןָא רהָאי ןעטכַא

 ןופ םינינע יד טימ רניק ַא ןערעטַאמ וצ זיא סע שירַאנ יװ

 ן'רַאפ קיטסאנמיג סלַא ,םיחסּפ רעדָא ,אמק אב5ֿ ,ןיטיגנ ,תובותכ

 וצ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ןעוו .ךילציננוא טינ רעבָא סָאד זיא חמ

 ןיא 'ןע'לכש, וצ .טכייל ןעמוקעננָא רימ סָאד זיא ,בָארד

 עכלעוו ,קינָאל עגנערטש יד ןוא ,טניואוועג ןעוועג חמ רעד

 עטפאהלעפייווצ יד טָאטשנַא ,ןענופענ קיטעמפירַא ןיא טָאה רע

 -עננא ןא ןעוועג ןיא ,םיארומא ןוא םיאנת יד ןופ ךאלדיירד

 .גנורעדנע עמהענ

 ןעטימ ןיא "עשטשילישטוא , רעד ןיֵא ןעמוקעננָא ןיב ךיא

 ןעטייוצ םעד ןופ רעליש ערעדנַא יד רעבָא בָאה ךיא ;ןמז
 .טגָאירעד דלאב סָאלק

 ךיא זַא ,טנָאזענ ןעבָאה תובישי-ישאר ןוא םידמלמ עניימ

 ףיוא רערהעל רעניטציא ןיימ -- ןיקּפיצ ןוא ,ּפָאק עטונ ַא בָאה

 .טנעמילּפמָאק ןעבלעומעד ןעבענענ רימ טָאה -- קיטעמפירַא

 ביל טָאה רע םגה ,קשח טימ ןענרעל ןנוא טנעלפ רע
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 רעמיצ-סָאלק רעזנוא ןופ ריט ןייא .ךיוא ןע'לטב וצ טַאהעג
 טָאה רעכלעוו ,רערהעל ַא ןופ גנוניואוו רעד ןיא טרהיפעג טָאה
 ןענעפע ןיקּפיצ טגעלפ ;ןעדנוטש-ןעגרָאמ יד ןיא ןעסַאלק טַאהעג
 טימ סעומש א ןעריפראפ ןוא ,קָארוא ןעטימ ןיא ריט עניזָאד יד
 .יורפ ס'םענעי

 ,סעצנַָאװ עצראוש ןוא ראה עצרַאװוש טאהעג טָאה רע

 ןַא טאהעג טָאה ,רָאה יד טימ ןעמַאזוצ ,ּפָאק ןייז ןוא ,ןיקּפיצ

 ױזַא -- עקליפ עצרַאװש ענידעכַאל ַא .עמרָאפ עגידכעלייק-טכע

 .ןורכז ןיימ ןיא רָאפ ךיז רימ רע טלעטש

 יד ןעגָאלשש רערהעל עשיסור ןעגעלפ ןעטייצ ענעי ןיא
 ןעזומ טגעלפ רענידלוש רעד .(רעלור) עקייניל רעד טימ רעליש
 ןייא ןייז דבכמ םהיא טנעלפ ןעמ ןוא טנַאה יד ןעלעטשסיוא
 וצ ךיז טאהעג ביל טָאה ןיקּפיצ ,לָאמ יירד ,לָאמ ייווצ ,לָאמ

 -סיוא טנַאה רעד טימ טהעטש רענעי .ןברק ןייז טימ ןעצייר
 ןוא ךיז טסעמראפ ,ןיקּפיצ ,רע ןוא ,רעלטעב א יװ טקערטשעג

 .טנעמורטסניא םענרעצליה םעד טימ רהיא ףיוא ךיז טסעמראפ
 ןענידנע ןוא ;קערש ראפ ןעניוא יד טימ טלעטניּפ לעגניא רעד
 -עג רָאנ םהיא טָאה ןיקּפיצ .טינרָאנ טימ רשפא ךיז טגידנע
 .ןעשארטפנא טלָאװ

 .'יבר ןיימ ,רענזױּפ לעקנאי ןֶא טרעניארע רימ טָאה סָאד
 סָאװ ,לעגניא ַא ןעועג סָאלק ס'ןיקּפיצ ןיא זיא ךָאנ וצרעד
 טנעלפ ןוא ,עקייניל רעד ןופ ּפעלק ןהעטשסיוא טנעקעג טָאה
 ןעצייר ךיז טנעלפ עקלַאפ יו ױזַא ,ןעצייר רערהעל ן'טימ ךיז
 .רענזיופ לעקנַאי טימ

 יד ןוא ,"עשטַאדַאז, ערעווש ַא טכַאמעג ךיז םָאה סע ןעוו
 ןיקּפיצ טגעלפ ,רהיא רעביא טרעטַאמעג ךיז ןעבָאה רעליש
 רהיא טָאה רענייא ןעו ןוא .ייז ףיוא גידנעקוק ןעבָאה האנה
 "!ץעידָאלַאמ, :ןעירשעג רע טָאה ,"טעשעירעגת

 ףיוא םידאמ ַא ןעוועג ןיא ןזעיּפשךָאסנעװעל רבח ןיימ
 ןייז ןערָאװעג טייצ רעצרוק ַא ןיא ןיב ךיא רעבָא ,סעשטַאדַאז
 ןעבָאה סָאװ ,ךעלגניא ייווצ ַא ךָאנ ןעוועג ןענייז סע .ןעכיילנ
 ךיז ןענעלפ רעיפ רימ ןוא ,קיטעמפירַא ןיא טנעכייצעגסיוא ךיז
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 ערעװש ןערעטנָאלּפרעדנַאנַאפ ןיא ךיז ןעשיווצ ןעטעוורַאפ

 .סעשטַאדַאז

 ,רימ ייב טרָאּפס רעסיורג ַא ןערָאװעג זיא קיטעמפירַא

 ןעבָאה רימ סָאװ ,תונובשח יד טימ ןענעגונַאב טינ ךיז געלפ ךיא

 -ַאז טימ ןענָארטמורַא ךיז געלפ ךיא .סַָאלק ןיא טכַאמעג

 יירד ןעװעג ןעניז סע .ךיוא ?הוש רעד רעסיוא סעשטַאד

 -םירַא ראפ ךאלכיב עלעיצעּפס) "סעקינשטַאדַאז, ענעדישראפ

 ; ס'עסוב ןוא ס'יקסוועשוטוועי ,ס'ןינילַאמ : (ןעבאנפיוא עשיטעמ
 טכַאמענכרוד ןוא ,טגרָאבעג רעדָא טפיוקעג עֶלַא ייז ךיא בָאה

 בָאה רעמָאט ןוא  .ייז ןופ ןעדעי ןיא "עשטַאדַאז , ערעווש עדעי

 ַא ,עשטַאדַאז עיינ ַא סעּפע טָאה רעצימיא זַא ,טרעהעג ךיא

 ,ןעמוקַאב וצ רהיא ןעננוננערטשנָא ןעכַאמ ךיא געלפ .,עניניזפיט

 ערעדנַא רַאּפ ַא ןוא ןע'נַאסנעװעל ןעבענ יז ךיא געלפ ןאד

 ןימ א טלעטשעגנעמאוצ ןזנוא ייב ךיז טָאה סע .םירבח

 .בולק-עשטַאדַאז

 ןעגעו טלעדנַאהעג ךיז טָאה סעשטַאדַאז עלַא עזיד ןיא
 טינ להוש רעזיד ןיא רימ ןענייז רעטייוו .בָארד עכילנהעוועג

 ףיוא ןעוועג זיא (סלאמיסעד) בָארד ענשטיטאיסעד ,ןעננאנעג

 .ץענערג טייז רענעי

 "עג ונוא טָאה סָאװ ,לעטישטוא רעד ,רעּפלָאװ ל?יאַאכימ

 ןעועג ןיא ,קיטַאמַארג ןוא ןעגיילסיוא ,ןעזעל שיסור טנרעל

 ןעבָאה ןעדיא רענליוו סָאװ רערהעל-להוש עטסעב יד ןופ רענייא

 רע ןוא ,גָאגַאדעּפ רענערָאבעג ַא ןעוועג זןיא רע  .טַאהענ ןאד

 רעלטסניק א עכלעוו ,עביל רעד טימ ןָאטענ טייברא ןייז טָאה

 .טסנוק ןייז וצ טלהיפ
 .לעדרעב עדנַאלב ַא ןוא רָאה עדנַאלב טאהעג טָאה רע

 -סיוא רעייז ןיא ,ןע'ניקּפיצ ןוא םהיא ןעשיווצ דישרעטנוא םעד

 "רעלעג רעד, :רעטרעװ יד טימ ןענעכיײצַאב רימ ןעגעלפ ,ןהעז

 ."רעצרַאוװש רעד , ןוא

 רהעמ -- ןיקּפיצ ןוא ,רעייפ רהעמ טַאהענ טָאה רעּפלָאװ

 עכיוה ַאזַא טימ קָארוא םעד ןערעלקרע טנעלפ רעפלָאו ,רָאמוה

 ,גירעזייה ןערעװ טּפָא טנעלפ רע זַא ,עמיטש עניצרַאה ןוא

 סָאװ ,"סעקישטניבַאר, ענעי ןופ רענייא ןעווענ ןיא רע



 ןעבעל ןייט ןופ רעטעלב 188

 ראפ םינתח סלא טעװעדָאהענסיױא ןעבָאה ןעדיא עשיטַאבעלַאב

 ןיא טרידוטש טָאה רע סָאװ ,טייצ עצנַאג יד .רעטכעט ערעייז

 -רעטופ ַא ייב ןעטלאהענפיוא ךיז רע טָאה ,?הוש-רעניבַאר רעד

 געלפ ךיא ןעכלעוו ,דיא רענידרַאב-ץראווש ,רעכיוה ַא ,רענשזריק
 ס'רעּפלָאװ .רעכיירטש םעד ,ןכש ס'ןעדייז ןיימ ייב ןהעז טפָא

 ןעוועג זיא ןעניוא עסיורג ,ענהעש טימ ,ענהעש א ,עכיוה ַא ,יורפ

 -כָאט ערעטלע ןייז .,רעטכָאט ערעגניא ס'רענשזריק-רעטופ םעד

 .רערהעל םענָאיזַאק א וצ טַארייהרַאפ ןעוועג ךיוא זיא רעט

 עשיסור ַא טכיורבעג ןַאד ןעמ טָאה ןעלהוש עשידיא יד ןיא

 -רונ רעזיד .שטיוורונ רעדָא ,שטיוורוה םענייא ןופ קיטַאמַארנ

 .להוש-רעניבַאר רעד ןיא רערהעל ַא ןעוועג רעהירפ זיא שטיוו

 טלעדנאווראפ זיא ןעמָאנ ןייז ןוא ,טדמש"'עג ךיז רע טָאה ךָאנעד

 ןייז ןופ עבאגסיוא רעטשרע רעד ןיא .וועירוג ןיא ןערָאװעג

 ןיא .שטיוורוג ןענַאטשעג טַאלב-רעדָאפ רעד ףיוא זיא קיטַאמארנ

 -רמושמ , רעד ןענַאטשעג ןיוש ןיא רעבָא עבַאגסיוא רעיינ רעד

 ןיא ןעבענעג זנוא ןעמ טָאה לעכיב ןעזיד .ןעמָאנ "רעקס

 .טצונאב נינעו םהיא טימ רעבָא ךיז טָאה רעּפלָאװ .סאלק

 ןעננורעלקרע ענייז .עדָאטעמ ענענייא ןייז טַָאהעג טָאה רע
 נוא ייב ךיז טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,ןעביירשראפ רימ ןענעלפ

 .קיטאמַארג ענעבירשעג ַא טלעמַאזעגנָא

 יו קשח ַאזַא טימ טנרעלעג קיטַאמַארג יד בָאה ךיא

 ס'ווָאלירק ןעבעגסיורא זנוא רעבָא טגעלפ רעּפלָאװ .קיטעמפירא

 םעד וצ ןוא ,נינייוסיוא ףיוא ןענרעלוצסיוא (םילשמ) ןעלבַאפ
 וצ טאהעג טנייב בָאה ךיא .טַאהעג טינ קשח ןייק ךיא בָאה

 בָאה ןענרעל דלאוועג רעביא ןוא ;גינייווסיוא ףיוא "ןעווערבוז,

 .תורצ ןעבָאה ךעל'השעמ עזיד טימ ךיא געלפ .טנעקעג טינ ךיא

 א רימ ןעלעטש ,רימ ףיוא ןעיירש ,ן'רסומ רימ טנעלפ רעּפלָאװ

 .ןעפלָאהעג גינייו רעבָא טָאה סע ,(*"גנוניימ,, עטבעלש

 -:ַאגעג ןענייז ,(םקרַאמ) "סעקטעימטָא, רעדָא ,"ןעגנוניימ, וד (*
 -נעדירפוצ -- 8 ןטכעלש -- 2 ;טכעלש רהעז -- 1) 8 זיב 1 ןופ ןעג

 וד ןיא ןעוועג זוא יוזַא .(טנעכייצעגסיוא -- 8 ;טוג -- 4 ;דנעלעטש

 ּוד ןיא .םירוחב רעדָא ךַאלגניא רַאפ ןעלהוש ןעטרָאס עטסנעדישרַאפ

 .12 זיב 1 ןופ ןעגנַאגעג "ןעגנונייט , יד ןענייז ךַאלדיימ רַאּפ סעווַאנמיג
 ,י--
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 ןעבעגסױרַא טנעלפ ןעמ ןעוו ,ןעריסַאּפ טנעלפ סעכילנהע

 ןעכַאמ וצ רעדָא ,ךעלטייז עטקורדענ רָאֹּפ ַא ןעביירשוצרעביא

 רעשינַאכעמ אזא ןיא .םייה רעד ןיא סעשטַאדַאז עגנירג עכילטע

 רהיא געלפ ךיא .טַאהעג טינ סערעטניא ןייק ךיא בָאה טײברַא

 ןעמוק ךיא נעלפ טּפָא ןוא ,טונימ רעטצעל רעד זיב ןעניילּפָא

 רימ רעּפלָאװ טגעלפ ןענעווטסעדנופ .ץורית ַא טימ סאלק ןיא

 ןייז סלא טרעלקרע טפָא רימ ןוא ,טייקמאזקרעמפיוא ןעזייוו

 .רעליופ ַא רָאנ רעליש רעטסעב

 .רָאטקעּפסניא להוט-סקלָאֿפ ַא ןעמוקעג ןיא רעמוז עדנע

 ןעטלַאהעגסיוא ןעבָאה סָאװ יד ןוא ,טרעהרַאפ זנוא טָאה רע

 -יטרעס) "?ָאװטסלעטעיריווס, ַא ןעמוקַאב ןעבָאה ,ןעמַאזקע םעד

 .ייז ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא .(טיעקיפ

 -עגרָאפ רָאטקעּפסניא ן'ראפ רימ ןעבָאה רערהעל עדייב

 רעבָא, ,ןעטייקגיהעפ עטוג רהעז טימ ?לעגניא ַא סלֵא טלעטש

 "ענ ַאװטסלעטעידיװס ןיימ ןיא ןעמ טָאה ,ָאזלַא ."רעליופ ַא

 ."ןערעיפ , ןעבירש

5 

 .עקטָאּפָאק עניורב ןיימ -- .ןעטסיזַאנמיג עשידיא

 עשידיא להָאצ יד ןיא רעמוז םענעי ןופ טסוניוא ןיא

 גנולצולּפ .ןערָאװעג טרעסערגרַאפ קראטש אנליוו ןיא ןעטסיזַאנמיג

 ךעלגניא עשידיא גיצכעז רעדָא גיצפופ ייב ןעזיוַאב ךיז ןעבָאה

 יו ױזַא ,"סעיּפעק , ןוא ןערידנומ עשיטסיזַאנמיג ענהעש יד ןיא

 ןיא .ןעגָארט ןַאד ןענעלפ ןעטַאדלָאס עשיסור יד סָאװ יד

 טימ ןעשטשילב ןעמונעג טרָאטש עצנַאנ יד טָאה ןעגיוא עניימ

 ."ןענולַאנ, ענרעבליז טימ ןוא ּפענק ענרעבליז

 ןיא ןוא ,עיזַאנמינ ןייא רָאנ ןעווענ זנוא ייב זיא רעהירפ

 "עקשעיג!4 .ןעדיא גינעו רהעז ןענופעג ךיז ןענָאה רהיא

 םעד ןופ ןעילימַאפ רָאנ ןוא ,סעיינ ַא ןעוועג ךָאנ זיא גנודליב

 וצ ךעלגניא ערעייז טגאוועג ןעבָאה ,סאלק ןעניטנייה ,ןעכייר

 .ןעטסיזַאנמינ ראפ ןעכַאמ

 טלייטוצ ןעוועג תוחּפשמ עשידיא ןענייז קנַאדעג ןיימ ןיא



 ןעבעל ןיימ ןופ רעמעלב 100

 ןוא "עטַאט , ןערעטלע יד ןעפור רעדניק יד ואוו ,עכלעזַא ףיוא
 ןוא ?אשַאּפַאּפ, ייז טפור ןעמ ואוו ,עכלעזא ןוא ,"עמַאמ,
 ןופ ךעלגניא רָאנ ןעגנאגעג ןענייז עיזַאנמיג ןיא .?ַאשַאמַאמ,
 .סאלק "ַאשַאּפַאּפ , םעד

 ןלימַא ןיילק וצ ןערָאװעג רעבָא זיא עיזַאנמינ עגיצנייא יד
 וצ ןעמ טָאה ,ָאלא ;גנורעקלעפַאב רעכילטסירק רעד ראפ
 ,טסייה סָאד ; "עיזַאנמינָארּפ , עגיסַאלק-ססעז ַא ןעבעגעגוצ רהיא
 טָאה סָאװ רעד .,ןעסאלק סקעז עטשרע יד רָאנ טימ עיזַאנמינ ַא
 םעד ןיא ןהעגרעבירַא טנעקעג טָאה ,עיזַאנמינָארּפ יד טגידנעענ
 -סגנודליב םעיינ םעד ןיא .,עיזַאנמיג רעטלַא רעד ןופ סאלק ןעט7

 .רעדניק עשידיא ךס ַא ןָאטענ זָאל ַא ךיז ןעבָאה טלַאטשנַא

 ןעועג טניואווענוצ ןעמ ןיא עיזַאנמינ רעטלַא רעד הףיוא
 .ןעדיא גינעוו רהעז ןעהעג סע ואוו ,להוש ַא ףיוא יו ןעקוק וצ
 ךיז טָאה גנודליב "עקשעיונ, ןעוו ,ןערהָאי עגידרעהירפ יד ןופ
 ןעועג ןיא ,טכירעג ן'הפירט, ַא ראפ טנעכערעג זנוא ייב
 טימ .ןעדיא רַאפ טינ זיא יז זַא ,הירנַאב א טלעצרָאװעגנייא
 ןעועג טינ ףירגַאב רעגיזָאד רעד רעבָא ןיא עיזַאנמיגָארּפ רעד
 -ליב ענרעדָאמ דניק ַא ןעבעג וצ שנואוו רעד ןוא ןעדנוברַאפ
 -ַארּפ יד רעדייא ךָאנ ,ץרוק .ןעסקַאוװעגסיוא קרַאטש זיא גנוד
 ,ןערעה ןעמונעג ךיז טָאה ,ןערָאװעג טנעפעעגפיוא זיא עיזַאנמיג
 זיא סע ןוא .רעליש עשידיא ךס ַא ןעמוקנָא ןעלעוו ןיהַא זַא
 ,רהיא וצ ?ענניא ַא ןעגיטרעפוצ-וצ עדָאמס ןימ ַַא ןעראוועג
 ךיוא ןיוש טָאה תבש םוא ןעביירש ןענעװ עגארפ יד ןליּפַא

 ׂ ,טרעטשעג טינ
 עכילטע ןעזיוװַאב ךיז ןעבָאה ,ָאזלַא ,טסוניוא גנאפנָא ןיא

 ןוא .עיזַאנמינָארּפ רעיינ רעד ןופ רעליש עשידיא גילדנהעצ
 "ַאשַאּפַאּפ , םעד ןופ ךעלגניא רָאנ םינ ןוועג ןענייז ייז ןעשיווצ
 .סַאלק "עטַאט , םעד ןופ ךיוא רָאנ ,סַאלק

 ןעטונ ןייא טַאהעג ךיא בָאה ןעטסיזַאנמינ עיינ יד ןעשיווצ
 ,ןוקצימ עקטפעש ,"ליג ןב, ןיימ ןעװענ זיא סָאד .,ןעטנַאקַאב
 זיא רע .רדח ס'לעקצַאח ןיא טנרעלענ בָאה ךיא ןעכלעוו טימ
 יד ןוא ,סעציײלּפ עטיירב טימ לעגניא רעכיוה א ןעווענ טציא
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 רע טניז .ןהעש רהעז טסַאּפעג םהיא טָאה (םרָאפינוי) עמרָאפ

 ,לָאמ עכילטע טנעגעגַאב ךיז רימ ןעבָאה ןָאטעגנָא רהיא טָאה

 רעכילדניירפ ןעטלַאהרַאפ רימ וצ ךיז רע טָאה לָאמ סעדעי ןוא

 טסיזַאנמינ ַא טימ סָאנ ן'רעביא ןהעג וצ .טרַאוװרע בָאה ךיא יו

 .דובכ רעסיורג ַא ןעוועג רימ ייב זיא

 ןיימ ןוא .טעדיילקעג םיִרָא רהעז ןעוועג ןַאד ןיב ךיא

 ןַא ,עניורב ַא ,עשירָאמטלַא ןַא ,עגנַאל א ןעוועג זיא עקטָאּפַאק

 רע סָאװ טרעדנואוועג ךיז בָאה ךיא .עטשטיינקוצ ַא ,עטלַא

 גידנעהעגמורַא ןוא ,רימ טימ ןהעגוצמורַא טינ ךיז טמהעש

 עקטָאּפַאק רעגיד'הרצ ןיימ טימ ךיז ךיא בָאה ,םהיא טימ

 .ןײלַא ןעגנַאגַעג ןיב ךיא ןעו יו רערהעמ ליפ טמהעשעגנ

 ןעסיורג םעד ףיוא ןהעזרעד ריס רע טָאה לָאמנייא

 א ייב .ןעטרָאנ ןעשינַאטָאב םעד ןעבעל ,ץַאלּפ לארדעהטַאק

 ףיוא ןעננַאגעג ןיא סָאװ ,שטייד ןעטלַא ןַא ןופ גנולעטשרָאפ

 טימ ןעמוקענוצ רימ וצ ןזיא רע .,ןעוועג סָאד ןזיא ,קירטש ַא

 גנולעטשרַָאפ רעד ךָאנ ןוא ,טייקכילדניירפ רעכילנהעוועג ןייז

 רימ ןעבָאה דלַאב .םייהַא ןעגנַאנעג גידנעריצַאּפש רימ ןעניײז

 טונימ א .לעכיימש ַא טימ זנוא טקוקַאב דיא ַא יװ טקרעמַאב

 וצ טגָאזעג ןוא ןעמוקענוצ זנוא וצ דיא רעד ןיא רעמעּפש

 ; ןע'נוקציס

 ייוצ ןיא ?ןהעגמורַא םהיא טימ לָאמעֿלַא וטסעוו ---

 ?טעכיוא םורַא רהֶאי יירד ןיא ,רהָאי

 "רעביא טָאה רע יצ רעדָא ,טרעפטנעעג טָאה ןוקצימ סָאװ

 ךיז טָאה ענעצס יד .טינ ךיא קנעדענ ,טרעפטנעעג טּפױה

 סע ךיא קנעדעג רעבירעד .חמ ןיימ ןיא ןעבָארגעגנייא רעבָא

 ערעדנַא עלַא .עניימ עקטָאּפַאק עגנַאל ,עטיירדוצ ,עניורב ענעי

 ןופ ןענייז ,זייולעגניא ןעגָארטעג בָאה ךיא סָאװ ,שעקטָאּפַאק

 -רַאפ טינ ךיא בָאה רעבָא עזיד .ןעדנואוושרַאפ ןורכז ןיימ

 "רַאפ רהיא ,עירעטַאמ ענלעוװַאב רהיא קנעדעג ךיא .ןעסענ

 ייב ,גערב רהיא יו קנעדעג ךיא ;רילָאק םעניורב ןעטשָאר

 רעד יו ןוא ,וצ-נינעוניא טלעזיירנעג ךיז טָאה ,ךעלּפענק יד

 .ךיילג-טינ ןעגנאהעג זיא גערב רעטשרעטנוא
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 ןייז ןיא ךיז טוט סע סָאװ ןעלהעצרעד רימ טנעלפ ןוקצימ

 ץלַא ןעגעו ןוא ,רעליש יד ןעגעוו ,רערהעל יד ןעגעוו ,סָאלק

 .טנערעלעג טָאה ןעמ סָאװ

 ַא טנעפעעג אנליוו ןיא ןעמ טָאה רעטעּפש טייצ עצרוק ַא

 עשידיא עליפ ןעמוקעגנָא ךיוא ןענייז ןיהַא ןוא ,?הושילַאער

 ןעועג ןענייז 'ןעטסילַאער, יד ןופ סעמרָאפ יד .ךעלגניא
 רעד רָאנ ,ןעטסיזַאנמיג יד ןופ סעמרָאפ יד יװ טקנוּפ טכַאמענ

 רעד זיא ןעטסיזַאנמיג יד ייב .רערעדנַאנַא ןעוועג ןיא ריִלָאק

 ןעטנַאק עסייוו טימ טצוּפַאב ,טנַאװעג עיולב ןופ ןעוועג םויטסָאק

 יד ייב ןוא ,ּפענק ענרעבליז ןוא ןענולַאג ענרעבליז טימ ןוא

 ןוא לעג טימ טצוּפַאב ,טנַאװעג עניורב ןופ --- "ןעטסילַאער,

 סעמרָאפ "עשיצירּפ , ןיא ךעלגניא עשידיא ןענעגענַאב וצ ,דלָאג

 ַא ןערָאװעג רֹהֶאֹי רָאּפ ענעי ןיא זיא ,ןעטרָאס ייווצ עזיד ןופ

 טָאה רעהירפ רהָאי עכילטע טימ םגה ,ךַאז עכילנהעוועג ץנַאג

 .ט'םולח'עג טינ םענייק ךָאנ סָאד ךיז

 ַאטיל ץנַאג ןופ ןוא ,אנליוו ןופ עטכישעגנ רעניטסייג רעד ןיא

 ע'טלוב טימ טנעבייצַאב רהֶאי רַאֹּפ עזיד ןענייז ,אמתסמ

 עניימ ףיֹוא גנוקריוו א טָאהעג ןעבָאה ייז זַא .ןעבַאטשכוב

 .ןעלעטשוצרָאפ טכייל ךיז זיא -- ןעגנובערטש עגיטסייג
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 -- .ןעריּפַאּפ ןייק טינ בָאה ךיא -- .טוטיטפניא-רערעל רעד
 .ןָאסנעװעל עקשריה

 יד טָאה ,18/8 ןיא טסיה סָאד ,רהָאי ןענירָאפ םעד

 טרָא רהיא ףיױא ןוא ,להוש-רעניבאר יד טכַאמענוצ גנוריגער

 ןיא םענייא -- טוטיטסניא:רערהעל ַא טעדנירגעג יז טָאה

 "וצ ןעוועג זיא קעװצ רעד  ,רימָאטישז ןיא םענייא ןוא אנליוו

 יסגנַאפנַא עשיסור טרָאס םעיינ א ראפ רערהעל ןעטיירנוצ

 .רעדניק עשידיא ראפ ("סעשטשילישטוא עיאנלַאשטַאנ ,) ןעלהוש
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 ףיוא ןעװעג ןענייז טוטיטסניא םעד ןופ רעליש עלַא

 טָאה ,טרידוטש ןעבָאה ייז סָאװ ,טייצ עצנַאנ יד ."ענָאיזַאק,

 רעד ןעוו .דיילק-ןוא-ךוש ,ןעסע ,ריטראווק ןעבעגעג ייז ןעמ

 -"רערהעל ַא טימ טנרָאזַאב ןעוועג רע זיא ,טנידנעעג טָאה רעליש

 ."סעשטשילישטוא עיאנלַאשטאנ, יד ןֹופ רענייא ןיא עלעטש

 םעד וצ .ןעסַאלק רעיפ ןופ ןענַאטשַאב זיא טוטיטסניא רעד

 ןהעצכעז יו רעגינעוו טינ ןייז טזומעג ןעמ טָאה סָאלק ןעטשרע

 .טלַא רהָאי ןהעצעביז יו רהעמ טינ ןוא

 ןאוו ןעבָאה ןעלָאז טוטיטסניא םעד ןופ רעליש יד םוא

 וצ ואוו --- עיסעפָארּפ עניטפנוקוצ רעייז ןעריציטקַארּפ וצ

 ייוצ יד ןופ ןעדעי ייב ןעמ טָאה -- ןענרעל ךיז ןענרעל

 ןעפורעג ,עשטשילישטוא עיאנלַאשטַאנ א טנעפעעג ןעטוטיטסניא

 רעד רעבָא ,(עגיסַאלק-ןייא) "עיאנסַאלקיָאנדַא רהיא ןעמ טָאה

 רעדעי ןיא ןוא ,ןעגנולײטּפא יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאלק ןייא

 .רהָאי ייווצ ןעביילברַאפ טפרַאדעג לענניא רעד טָאה גנוליײטּפָא

 א ןעװעג ךָאנ זיא גנולײטּפא רעטשרע רעד ראפ רעהירפ ןוא

 .רעדניק עניילק רָאנ ראפ סאלק-סגנוגיטרעפוצ

 ןוא .ןעניוצוצ ךילרעכעל ןעװענ ןיא עטכישענ עצנַאנ יד

 "עשטשילישטוא עיאנלַאשטַאנ, רעד ןיא זַא ,ןעקרעמַאב ףרַאד ןעמ

 -- סקעז רָאנ ,גָאט ַא ןעדנוטש ייווצ טינ טכַארברַאפ ןעמ טָאה

 ,יירד זיב ןיינ ןופ

 (רערימָאטישז רעדָא) רענליוו יד טנידנעעג טָאה סָאװ רעד

 ןיא ןעמוקנֶא טנעקעג טָאה ,"עשטשילישטוא עיָאנלַאשטַאנ,

 ,טוטיטסניא

 ןַאד ןוא ,גנודליב ןוא ןעניטרַאפ םעֶלַא ףיוא רֶהֶאֹי רעיפ

 טימ קַארּפ ַא ,עלעטש-רערהעל ענָאיזַאק א טימ רעכיז ןייז

 ַא ןופ עלָאר ַא ןוא עדרַאקָאק ַא טימ לעטיה ַא ,ּפענק ענעשעמ

 א ןייז טנעקעג ןעטייצ ענעי ןיא טָאה סָאװ -- "קינווָאנישט ,

 "וצ ןעשימָאנַאקע ןיימ ןופ לעגניא ַא ראפ תילכת רערענהעש

 טינ ךיא בָאה עלהושילאער רעדָא עיזַאנמיג ןענעו ?דנַאטש

 ןעטרָאד ןעמ טָאה ןילַא ןענרעל ן'ראפ ,ןעקנעד וצ טעיימסעג

 רעד טימ ןעמַאזצ ,סָאד .עמוס עשביה ַא ןעלהָאצ טזומעג
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 ס'נעטַאט ןיימ ראפ ןעוועג טינ זיא ,"עמרָאפ , רעדנעשטשילב
 .ענעשעק רעטסוּפ

 ךיא טלָאװ ,טגיטרעפעגוצ לעסיבַא ךיז טלָאװ ךיא ןעוו
 -ַאנ; רעד ןופ גנולײטּפא רעטירד רעד ןיא ןעמוקנָא טנעקעג
 רהָאי ייווצ ןיא זַא ,טסייה סָאד ,."עשטשילישטוא עיאנלַאשט
 ןיא רעבָא ;טוטיטסניא ןיא ןעמוקעגנָא ךיא טלָאװ םורָא
 טכייפ יױזַא ןעװעג טינ ןיא "עשטסילישטוא עיִאנלַאשטַאנ,
 טזומעג טָאה ןעמ ."עיאנדָארַאנ; רעד ןיא יוװ ןהעגוצניירַא
 ךָאד ןעמ טָאה רימ ןוא ,(ןייש-טרובעג) "סעקירטעמ, ןעבָאה
 -טעמ ענערָאװשעג , ןעכַאמ .ןעבירשרַאפ טינ טרובעג ןיימ ייב
 ןהעצפופ רעדָא ןהעצ ַא ןעטסָאק טפרַאדַאב טָאה ,רעדיוו "סעקיר
 .ןעשזַאקָאד טנעקעג טינ בָאה ךיא עכלעוו עמוס ַא -- לעבור
 ןוא סעינָאמערעצ טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג סָאד זיא ,םעד ץוח ַא
 ןיימ ןופ ?ענניא ןעגירהָאי-ןהעצרעפ ַַא עכלעוו ,ןעטייקגירעווש
 .ןעמוקוצייב טכייל ןעוועג טינ זיא סָאלק

 רימ .ענַאל רעבלעזרעד ןיא ןעוועג זיא ןָאסנעװעל עקש'ריה
 -עטירד רעד ןופ רעליש יד ןענעו ןעדייר געט עצנַאג ןעגעלפ
 ייז ןופ ןעדעי טנעקעג ןעבָאה רימ ."ענלַאשטַאנ, גנולײטּפא
 .ןענייז ןערעטלע ערעייז רעוו טסואוועג ,ןעמָאנ ן'טימ

 -ךָאּפ ןופ שטיװָאנָארַא עקמיש ןעוועג ןיא ייז ןופ רענייא
 טלעטשענפירא דניק סלַא טָאה רעטומ ןייז ןעמעוו ,עזערב
 טציא ןיא רע .ןערעדעפ טימ ּפָאט ַא ןיא עצילַאּפ ן'פיוא
 יד ןיא ברַאפ ןטיור םענהעש ַא טימ ,גנוי רענהעש ַא ןעוועג
 ן'רעטנוא רעכיב טימ טחעג רע יװ ןהעז געלפ ךיא ןעוו .ןעקַאב
 טשימעג ,האנק ןופ ןהעגסיוא ץרַאה יד רימ טנעלפ ,םערָא
 .םהיא וצ ,עביל טימ

 -רָאפ זיא סָאװ ץלַא טימ טריסערעטניא ךיז ןענָאה רימ
 ןעבָאה רימ .טוטיטסניא ןיא ןוא "ענלַאשטַאנ, רעד ןיא ןעמוקעג
 ןופ רענייא) רערהעל יד ןעגעוו ןעטָארקענַא ענעדישראפ טַאהעג
 ןעוועג טציא זיא -- סָאלק ?םענלעטיװָאטָאנירּפ , םעד ןיא ---ייז
 .(רעּפלָאװ ?יאַאכימ
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 רע .טייצ ליפ ןעגנערבראפ ןע'נָאסנעװעל טימ געלפ ךיא
 "סעשטַארַאז, ןעכַאמ ןענעלפ רימ ןוא ,ניהעפ רהעז ןעוועג זיא

 ןעלהעצרעד רימ טנעלפ רע  .ןעריזַאטנַאפ ,ןעסעומש ,ןעמַאזוצ

 ןעטנאסערעטניא ןייז ןענעוו ןוא ,טאלאמ לעטדעטש ןייז ןעגעוו

 ,רעטָאפ

 רעבָא ,רעטָאפ ןייז יו ױזַא ,סרוקיּפַא ןַא ןעוועג זיא עקשריה

 ןעוװעג ןיא רע ,ןעבענעגנייא טינ םהיא ךיז טָאה ןערהעקַאכ רימ

 ןוא םעד ץָארט רעבָא ,רימ ראפ רעטלעקיוטנע ןוא רעטלע

 דנַאטשמיא ןעװעג טינ רע ןזיא ,ןעטייקניהעפ עטונ ענייז ץָארט

 .ןעלעטש םהיא נעלפ ךיא סָאװ ,ןענַארפ יד ףיוא ןערעפטנע וצ

 וצ סָאװ טאהעג טינ טָאה רע זַא ,טינ רעבָא טסייה סָאד

 טנייפ ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ענעי ןופ ןעווענ זיא רע .,ןערעפטנע

 יז ןעכַאמ ,ךַאז ַא ןיא טינ ןעביולנ י'ז ביוא ,ןעריטַאבעד וצ

 ,ןעטנעמונרַא ןיא ןעזָאלוצנירַא ךיז טָאטשנַא .קזוח רהיא ןופ

 ןעגָאז ,סַאּפש ןעכַאמ ןָאסנעװעל טנעלפ טָאנ ןופ .ּפָא ייז ןעכַאל

 .םהיא ןעגעוו ןעציוו עגיטפינ

 ךיא בָאה ןענװַאד .םורפ ןעוועג טינ ןַאד ןיוש ןיב ךיא

 ךיא בָאה תבש םוא ןעביירש ןוא .טרעהענפיוא גנַאל ןיוש

 ןעביולנ וצ טרעהענפיוא רעבָא .,טַאהעג ארומ טינ ךיוא ןיוש

 .טינ ךיא בָאה

 ןאמסדנַאל ןייז ייב ,טלהָאצענ ןהֶא ,טניטכענעג טָאה עקשריה

 ךָאּפ א טנידרַאפ רע טָאה ןעסע ףיוא ןוא .ףיוה סע'סיירּפ ןיא

 .טרעגנוהענוצ טּפָא טָאה רע ןעקָארוא ןופ טַאנָאפ ַא ?לעבור

 ליפ טָאה רע .ךילהערפ טכאמעג רעמיא רעבָא ךיז טָאה רע

 ןעועג זיא רע יו יֹוזַא ..םינינעססטכעלשעגנ ןענעװו טדערעג

 ךָאנ רימ ןענייז עכלעוו ,ןעננורהַאפרע טָאהעג רע טָאה ,רעטלע

 ןהֶא ןעלדנַאהַאב רע טנעלפ ןעכַאז עכלעזא .דמערפ ןעוועג

 ןעכלעוו טימ ,עינָאריא ןופ ןָאט ןעבלעזמעד טימ ,סעינָאמערעצ

 .טַאהעג טנייפ סָאד בָאה ךיא .עיגנילער ןענעוו ןעדייר טנעלפ רע

 ןעכיורבענ ןענארפ עכלעזַא ןעגנעוו לָאז רע זַא ,טלָאװעג בָאה ךיא

 ןערעוו געלפ ךיא .ךַארּפש ערעשיטנַאמָאר ַא ,ערענידנעטשנא ןַא

 .ןעכאלסיוא רימ טנעלפ רע ןוא ,גיטפיג ןוא זייב
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 ןיימ -- .שיאערבעה -- .ןָאסרעכיײר עקשריה -- .ווָאלירק
 ,רעסַאֿפרַאפ םלא גנורהַאפרע עטשרע

 וצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה ךיא ןוא ןָאסנעװעל עקשריה
 רעביא טהייזוצ ןעווענ ןענייז ייז ןופ עליפ .ןעלבַאּפ ס'ווָאלירק
 ראפ ךעלכיב-עזעל ,"סרעדיר,) סעיטַאמָאטסערכ עשיסור יד
 -טנע טָאה סָאװ ךוב ַא ןעגָארקעג רעבָא ןעבָאה רימ .,(ןעלהוש
 ןעזעלעג םהיא ןעבָאה רימ ןוא ,ס'ווָאלירק ןעלבַאפ עלַא ןעטלַאה
 .ףוס ן'זיב ביֹוהְנֶא ןופ ,רדסכ טנרעלעג ןוא

 ענעצנַאג ,רימ ייב רעביפ ווָאלירק ַא ןערָאװעג ןזיא סע
 -רַאפ ,ייז ןענעוו ןעדייר ,ןעלבַאפ יד ייב ןעציז ךיא געלפ געט
 ךיא בָאה ייז ןופ עליפ .ןע'נָאסנעװעל טימ ייז ןיא ךיז ןערעה
 טינ טכייפ רימ ןיא סָאד .גינייווסיוא ףיוא טנרעלעגסיוא
 -ייא ןיימ טימ ןָאטעג סָאד ךיא בָאה טציא רעבָא ,ןעמוקעגנַא
 .ןעבענענפיוא טינ ןעלבַאפ יד רימ טָאה רענייק .ןעליוו םענענ
 טָאה ,רעמיא יװ ,ןוא ,טריסערעטניארַאפ ףיט ןעוועג ןיב ךיא
 .טכַאמעג גנירג רימ טייברא עטסרעווש יד סערעטניא ןיימ

 עטנעהַאנ ןיא טכארבעג רימ ןוא ן'עקשריה טָאה ןוָאלירק
 םעד ןופ ןהוז םעד ,ןע'נָאסרעכייר עקשריה טימ טפַאשטנַאקַאב
 ןעצנַאג םעד טצעזעגרעביא טָאה סָאװ ,רעביירש ןעשיאערבעה
 -ןיילק ףיוא טניואוועג ןעבָאה ייז .שיאערבעה ףיוא ןוָאלירק
 טָאה קיד ריאמ קיז"א ןאוו ּףיֹוה םעד ןיא סָאנ ןַאפעטס
 ייב רדח רעטשרע ןיימ ןעװענ זיא סע ואו ןוא ,םניואוועג
 רע טגעלפ גָאט ןיא לָאמ רַאּפ ַא ,(רעצנַאמרעטלַאב העישי
 יױזַא יו טינ קנעדענ ךיא -- ןֹוא .ףיוה סע'סיירּפ ןהעגייברַאפ
 .ןערָאװעג טנַאקַאב ןענייז רימ ---

 --- ןָאסנעװעל יו רעטלע ןעבלעזמעד ןיא ןעוועג זיא רע
 רע ןיא רעהירפ .רימ ראפ רעטלע רהָאי יירד רעדָא ייווצ
 רע טָאה ,ָאלַא .?הוש רעניבַאר ןיא ןעננַאנעג רהָאי רַאֹּפ א
 ,ךיוא שיאערבעה טנעקענ רעבָא טָאה רע .טונ טדערענ שיסור
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 ןָאסנעװעל עקשריה ןוא ךיא בָאה סולפנייא ןייז רעטנוא ןוא
 .ךעלכיב עשיאערבעה ןעזעל ןעמונענ

 ואוו ,ןאיצנעווס ןיא ןערהַאפעגקעװַא דלַאב ןיא ןָאסנעװעל
 -בעה ןיא סערעטניא ןיימ .עלעטש ַא םעּפע ןעמוקַאב טָאה רע

 טייצ עסיועג ַא ךיױא ןעטלַאהעגנָא טָאה ךעלכיב עשיאער

 .םעדכָאנ

 זייווכעלסיב .טכייל ןעמוקעגנָא טינ רימ סָאד זיא טשרעוצ

 גנירג ױזַא טעמכ טנעיילעג ייז ןוא טניואווענוצ רעבָא ךיז ךיא בָאה

 ס'ּפַאמ טנעיילעגרעביא בָאה ךיא .ןעלבַאפ ס'ווָאלירק יוז
 ננולהעצרע עשיטנַאמָאר ַא ;?ןורמוש תמשא , ןוא "ןויצ תבהא,

 םלוע, ס'נָאדרָאג בייל הדוהי ,"ליצמו הדופה ,, ןעמָאנ ן'טימ

 ןעניװע , םעד ןופ ננוצעזרעביא עשיאערבעה ַא ןוא "וגהנמכ

 .("דונ ץראב הפוצה ,) "ערוי

 סיורנג טָאהעגנ ךיא בָאה ךַארּפש עשילביב טכע ס'וּפאמ ןופ

 םוצ בָאה ךיא ןעכלעוו טימ ,נונעת םעד קנעדענ ךיא .,האנה

 -רַאפ רעד בילוצ ."ןויצ תבהא , טנעיילעגרעביא לָאמ ןעטייווצ

 ןיא ןענָארטעגרעכירַא ךיז ךיא בָאה ךַארּפש רעד ןופ טייקניטייצ

 טלעטשעגרָאפ נידעבעל ךיז בָאה ךיא .םיאיבנ יד ןופ תורוד יד

 .ןעבעל ך"נת רעייז ןוא ןַאמָאר ןעוויאאנ םעד ןופ ןענָאזרעּפ יד

 .סונעג רעשירַארעטיל רעקרַאטש רעטירד ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 ןיא ,רעהירפ ףניפ-רעיפ רהָאי ַא טימ ןעווענ זיא רעטשרע רעד

 ,"בשיו, תורדס יד ןעזעל געלפ ךיא ןעוו ,ןע'טכַאנדוצ-נָאטיירפ יד
 רעד ןוא ;"'רשיה רפס, םעד ןוא ,"יחיו, ןוא "שניוה ,"ץקמ ,

 -רצוא יד טימס השעמ יד טרעהעגנ בָאה ךיא ןעוו -- רעטייווצ

 ןעדנעפָאלש ַא ןופ גנַאזעג יד טרעהרעד ןעכָאה סָאװ ,רעבערג

 ,דניק

 ןעזעעל םייב טַָאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעגינעגראפ םעד
 ךיז רעניארע ךיא .רעכַאװש ךיא קנעדענ "ןורמוש תמשא ,,

 טרעו סע ואו ,עלעטש רעסיוועג א ןופ גנוקיצטנע ןיימ רָאנ
 םלוע רעד טהעג גָאט ןעגיד'בוט-םוי ַא ןיא יו טלעטשעגרָאפ
 ןענָאזרעּפ יד ;היעשי טדערעג טָאה סע ואוו ,גנולמַאזרַאפ ַא ןופ

 .עדער ס'איבנ םעד ןעגעוו ןעסעומש ןַאמָאר םעד ןופ

 ,ך"נת םעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עטכארטעגסיוא ןעסַאּפוצניירא
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 היעשי תעשב ןעמוקעגרָאפ ן'תמא ןיא ןעטלָאװ ייז יו ױזַא
 ןערָאברעדנואוו ַא סלַא טכארטַאב ךיא בָאה סָאד --- טבעלעג טָאה
 םעיינ א טלהיפרעד ךיא בָאה ענעצס רעד ךרוד ןוא  .לַאפנייא
 .ןַאמָאר םעד ןיא טייקכילקריוו ןופ םעט

 -םיה טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע ןיימ ןעװעג זיא סָאד
 .קיטסירטעלעב רעשירָאט

 ,ןעגינענראפ טפַאשרַאפ ךיוא רימ סטָאה "ונהנמכ םלוע,
 רעד ןופ טַאהעג האנה בָאה ךיא .טרָאס רעדנַאנא ןופ רעבָא
 -טייד םִא .טלַאהטנע גנולהעצרע יד סָאװ ,רָאמוה ןוא עריטַאפ
 ואוו ,ענעצס יד ןעבילבראפ ןורכז ןיא רימ ייב זיא ןעטסכיל
 זיא רעכלעוו ,ןהָאה ןייא טימ תורּפכ טנַאלש םלוע רעצנַאג ַא
 ץטימ גנַאטש םעד .גנַאטש ַא ןופ געדב םעד וצ ןעדנובעגוצ
 ךעביא םהיא טהערד ןעמ ןוא ךיוה רעד ןיא ןעמ טלַאה ןהָאה
 ,ּפעק ס'נעמעלא

 זיא ,ךעלכיב עשיאערבעה ןעזעלעג בָאה ךיא סָאװ סָאד
 טנעילעג רע טָאה ייז ןופ רֶאֹּפ א .ןעוועג ןעלעפעג ןעטַאט ןיימ
 טנעיילעג טציא רע טָאה רַאּפ ַא ןוא ,רימ ראפ רעהירפ ךס א
 -יופ .םענייא ןיא טנעיילעג רימ ןעבָאה "ונהנמכ םלוע* םעד
 ,ןעצרַאה ן'פיוא ןערעוו רעטיב םהיא טנעלפ סע ןעוו ,ןענעווטסעד
 רימ רע טנעלפ ,דלודעג ןופ ןעגנערבסױרַא םהיא נעלפ ךיא ןוא
 ,"ננוי-רקפה, :ןעמָאנ ןעכילנהעוועג ןיימ םימ ןעפור

 -עג טעצעגטרָאפ זיא ןע'נָאסרעכייר םימ טפַאש'רבח ןיימ
 ,ןערהָאפעגקעװא זיא ןָאסנעװעל יו םעדכָאנ ךיוא ןערָאװ

 ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ןוא ,טיוט ןעוועג זיא רעטומ ןייז
 יורפ עננוי א ,רעטומ-ףיטש ןייז ,ֿלָאמ ןעטייווצ א טָארייהרַאפ
 ןופ ןעכירקסורַא ןעזָאל טנעלפ יז עכלעוו ,רָאה עטיור טימ
 ַא ןוא עכילדניײרפטסַאג א ןעוועג זיא ,פעכיטיּפָאק רעד רעטנוא
 ; ןעמוקפיורא ייז ֹוצ ןָאסנעװעל ןוא ךיא נעלפ ; עכילהערפ
 ןײלַא ךיא געלפ ,ןערהָאפעגקעװַא זיא רע יו םעדכאנ ןוא
 רעדנַאנַא ןיא טניואוועג ןַאד ןיוש טָאה ץילימַאפ יד .ןעמוקפיורַא
 ףיוה ןעסיורג ַא ןיא ,קינַאג םענרעזייא ןעננַאל ַא ףיוא ,הריד
 ,םירָא רהעז טניואוועג ןעבָאה ייז .סַאג רענַאקסיצנַארפ ףיוא
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 ענייז ףיוא טניטפעשַאב ןעוועג גָאט ןעצנַאנ א זיא רעטָאפ רעד

 ךיוא ןעמ טָאה ,בוטש ןיא ןעוועג ָאי זיא רע ןעוו ןוא ,ןעדנוטש

 ןעמונרַאפ ןעוועג רעמיא ןיא רע  ,לוק ןייז טרעהעג ןעטלעז

 רע טגעלפ לָאמַא .ןעטכַארט רעדָא ,ןעזעל ,ןעביירש ן'טימ

 סָאד, .ןילַא ךיז טימ ןעקשוש ךיז ןוא בוטש ן'רעביא ןהעגמוא

 .טרעלקרע לָאמַא רימ עקשריה טָאה --- "ריש ַא רע טסַאפרַאפ

 יו רעגידוועדער ןוא רעכילטפאשלעזענ ןעוועג זיא עקשריה

 -עגנא ןַא ןעװעג רעמיא טעמכ זיא ןָאט ןייז ןוא ,רעטָאפ ןייז

 ןעטלַאהרַאפ ךיז רע טָאה רעטומ-ףיטש ןייז וצ .רעמהענ

 -ַאב עכילהערפ ַא סעּפע ןעכַאמ טגעלפ יז ןעוו ןוא ,ךילדניירפ

 .רעטכעלעג ןעשיטַאּפמיס ַא טימ ןעכַאל רע טנעלפ ,גנוקרעמ

 םינּפ רעד .עקשריה ,רעטנוזענ ןייק ןעוועג טינ זיא רע

 ןעניוא עצרַאװש ענייז .סָאלב ןעוװעג רעמיא םהיא ייב זיא

 -ענ טָאה רע ןעוו רעבָא ;קילב ןערעטנומ ַא טאהעג ןעבָאה

 טימ ןעמַאזצ ,ןעניוא עצראווש עניזָאד יד ןעבָאה ,טלעכיימש

 .גנונרַאװ רעשינַארט ַא טימ טעשטשילבעג ,ןהייצ עסייוו ענייז

 .רעצ ןעפַאשרַאפ רימ טנעלפ ןהעזסיוא ןייז

 -ירק ןעצעזוצרעביא ןעביוהעגנָא טָאה ןָאסרעכייר עקשריה

 טעמכ ןעזעלעגרעביא רימ טָאה רע ןוא ,שידיא ףיוא ןע'ווָאל

 .םענייז לעבאפ ןעטצעזרעביא ןעדעי

 .לעבַאפ ַא ןעצעזרעביא טוװאורּפעג ךיוא ךיא בָאה לָאמנייא

 טָאה עקשריה רעבָא .סַאּפש ףיוא רָאנ ןָאטעג סָאד בָאה ךיא

 -סיא ךיז טָאה זנוא ייב ןוא ,גנוצעזרעביא ןיימ טביױלעג

 לָאז ךיא :ןעפלעה םהיא לָאז ךיא זַא ,ןַאלּפ א טייבראעג

 עניימ לָאז רע ןוא ןעלבַאפ ס'ווָאלירק ןופ לייט ַא ןעצעזרעביא

 .עמָאנ ןייז רעטנוא ,קרעוװ ןייז ןיא ןעמענניירא ןעננוצעזרעביא

 ןיימ סָאװ סָאד .לעמיה ןעטעביז ן'פיוא ןעוועגנ ןיב ךיא

 -- טרעמיקעג טינ רימ טָאה ,ןערעוו טנַאמרעד טינ טעװ ןעמָאנ

 .טקורדעג ןייז ןעלעוו ןעמארג עניימ יבַא

 -ראפ וצ נוצַאב ןיא ןערהַאפרענוא ױזַא ןעוועג ןעניײז רימ

 ןיא ןעבָאה רימ זַא ,דובכ ןעשרעסַאפרַאפ ןוא טכער עשרעסַאפ

 ןָאסרעכיײר טינ .ןהעזעג טינ טייקכילריטַאננוא ןייק ןַאלּפ םעד



 ןעבעל ןוימ ןופ רעטעלב 200

 זַא טלהיפעג בָאה ךיא טינ ,ןעבױרַאב וצ רימ טניימעג טָאה
 רע סָאװ סָאד :טרהעקראפ .הלוע ןַא ןָאט רימ ָאד טהעג רע
 בָאה טייברא רעשירַארעטיל ןייז ןיא ןעמענ ?ײטנַא רימ טזָאל
 ,הבוט ַא ראפ ןעטלַאהעג ךיא

 םתס טינ ןֹוא ,שידיא ףיוא שיסור ס'ווָאלירק ןעצעזרעביא
 -- ןעמַארג ןיא רעטרעוו יד ןעלעטשנעמַאזוצ רָאנ ,ןעצעזרעביא
 .ןעגינעגראפ ןעסיורג ַא טפַאשרַאפ רימ טָאה טייברא עגיזָאד יד
 -סיז רעד טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע ןייס ןעוועג ןיא סָאד
 .עיציבמַארעסאפראפ טפור ןעמ עכלעוו ,הּפילק רערעטיב

 עבָארּפ עטשרע עזיד רימ טָאה ןעצנַארק-ןעמולב ןייק רעבָא
 .טכארבעג טינ

 ןיא ןעלבאפ עטסננעל יד ןופ ענייא -- ?רענגיל , םעד
 עטסערג ןייז ראפ ןעטלַאהעג ךיא בָאה ,ןעגנולמַאז ס'ווָאלירק
 ךיא .גינעוסיוא ףיוא טנעקעג רהיא בָאה ךיא .קרעוורעטסיימ
 רהיא ךיא בָאה ,ָאזלַא ,ןערימַאלקעד וצ ןעבָאה ביל רהיא נעלפ
 .ביֹוהנֶא ןיימ ראפ ןעבילקעגסיוא

 רענגיל רעד טלהעצרעד ,ןעטנַאקַאב ַא טימ גידנעריצַאּפש
 ןהענרעבירַא ןעפרַאד ייז .גרַאב ַא יװ סיורג עקרעגוא ןַא ןעגעוו
 קירב רעד זַא ,םהיא טנָאז רעטײלגַאב ןייז ןוא ,קירב ַא רעביא
 ,ףױרַא םהיא ףיױא טערט רענניל ַא ןעװו סָאד ,עבט ַאזַא טָאה
 ךיז טקערשרעד רענניל רעד .ךייט ןיא ןיירַא םהיא רע טפרַאװ
 עקרעגוא יד :אמזונ רעד ןופ "ןעזָאלוצּפָארַא ,, ןָא םביוה רע ןוא
 ךָאנרעד .זיה ַא יװ רָאנ ,גרַאב ַא יװ םיורנ ןעוועג טינ זיא
 רעטייו סע טהעג ױזַא ןוא ;רענעלק ךָאנ םהיא ייב יז טרעווי
 זיא ,קירב םעד ייב ןיוש ןעטלַאה רעהענייבראפ ייווצ יד ןעוו
 .סעקרענוא עלא יו ױזַא עקרענוא יד ןיוש

 ךיז טָאה ,טייברא רעד וצ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ןעוו
 פעבאמפ רעד ןיא טרָאװ רעטסניטכיוו רעד זַא ,טנייצעגסױרַא
 "ץערונַא, טרָאװו רעשיסור רעד .ןעזרעפ יד וצ גנורעטש ַא זיא
 רעבָא "עקרענוא , טרָאװ ןעשידיא םעד וצ .גנירג ךיז טמַארג
 הצע ַאזַא ךיז ךיא בָאה .םַארג א ןעניפענ וצ רעווש זיא
 ,סונ ַא ןיא טלעדנַאװרַאפ עקרענוא יד בָאה ךיא :ןעבעגעג
 .םַארג א ןעניפעג וצ רעטכייל זיא "סונ, וצ
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 ןעוועג ץלַא ןופ זיא רעכלעוו ,ןעקשריה ןעטונ ,ןעדלימ םעד
 ןימ ןופ ןוא ,ןערָאװעג ןעלעפעג ןַאלּפ רעד ןזיא ,ןעדירפוצ

 .טקיצטנע ןעוועג רע זיא גנוצעזרעביא

 עטכעלש א טגָאזעגנָא רימ רע טָאה רעבָא ןענרָאמ ףיוא

 רָאנ ,"םונ; ןיימ ןעגעג רָאנ טינ ןיא רעטָאפ ןייז ; הרושב

 .ןַאלּפ ןעצנַאנ רעזנוא ןענעג

 רע טָאה -- גנוצעזרעביא ןַא ןייז זומ גנוצעזרעביא ןַא

 ,עקרענוא ןַא ןעגעוו טלהעצרעד טרעוו לַאנינירַא םעד ןיא .טגָאזעג

 ַא ןעגעוו לעבַאפ ןייק טָאה ווָאלירק .,עקרענוא ןַא ןעביילב זומ

 -ייבראטימ ןיימ טפערטַאבנא סָאװ ןוא .ןעבירשענ טינ סונ

 יד לייו ,ןעביולרע טינ טּפיוהרעביא סָאד ןעמ ןעק ,טפאשרעט

 ,םעניימ ףיוא טינ ןוא ןעמָאנ ס'עקשריה ףיוא טהעג ננוצעזרעביא

 .טינ רעסַאפרַאפ ַא רָאט טייברא עדמערפ טימ ךיז ןעצונַאב ןוא



 פעטיּפאק רעטסק?עז

 טירט עמַאזננַאל טימ

4 

 .שיסור -- .ןילָאגרַאמ -- .לוש-סקלָאפ ןיא רעדיוו

 ךימ .ןעדנואוושרַאפ ןיא שיאערבעה ןיא סערעטניא ןיימ
 ןענעק וצ .שיסור :ךַארּפש ןייא רָאנ טריסערעטניא טָאה
 ןעוועג זיא סָאד -- שנעמ רעטעדליבעג ַא ןייז וצ ןוא שיסור םוג
 .עיציבמא טּפיױה ןיימ

 ןענרעל ןופ רעבָא .ךשוח ַא ןעגנַאהעג ץלַא זיא בוטש ןיא
 -וטש זומ ךיא .ןערעה טלָאװעג טינ ךיא בָאה הכאלמ ַא ךיז
 ןומ רעניימ שנואו רעזיד -- רעטעּפש יצ רעהירפ ,ןעריד
 .ןערעוו םיוקמ

 וצ רעדיו ןעוועג בשימ ךיז ךיא בָאה ,ןעוויסָאװ רעדייא
 ןיוש בָאה ךיא ,יִא ,."עשטשילישטוא עיאנרָארַאנ, א ןיא ןהעג
 ךיא ?לעװ ?טַאטסעטַא ןַא ןיוש בָאה ןוא טנרעלעג ץְלַא סָאד
 רעדיו ךיא לעװ סלאפנעדעי .לֶָאמַא ךָאנ ןעבָאהכרוד סָאד
 רעדיו ,רערהעל ַא ןֹופ החגשה רעד רעטנוא שיסור ןעדייר
 ךיוא רעבָא זיא סע .קיטעמפירַא ןוא קיטַאמַארג ןעריציטקַארּפ
 ןעסָאלשַאב ךיז בָאה ךיא סָאװראפ עכַאזרוא עטייווצ א ןעוועג
 טא :עשטשילישטוא עיִאנדָארַאנ רעד ןיא ןעמוקוצנֶא רעדיוו
 זנוא ייב טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנומיטש ערעװש יד עקאט
 .בוטש ןיא

 וצ ןעבירטעג רימ טָאה עמַאמ יד זַא ,טינ טסיײה סָאד
 ןעטלעז .טעשטָאטענ רימ םָאה יז זַא רעדָא ,ןענידרַאפ ןהענ
 ןופ ןוא ;טרָאװ ןעזייב ַא םרעהעג רהיא ןופ בָאה ךיא ןעוו
 ָאי לָאמַא רימ טָאה רע ביוא .רענעטלעז ךָאנ ןעטאט םעד
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 ,טסואווענ ךיא בָאה ,"גנוי-רקפה , רעדָא ?ץעילָאװַאמַאס , ןעפורעג

 ףיוא ןעקוק ןוא ןעציז רעבָא .טינרָאנ םעד טימ םניימ רע זַא
 .רעװש ןעװעג רימ זיא רע'םינּפ עטרעיורטרַאפ ערעייז

 -ישטוא עיאנדָארַאנ רעד ןיא ןיירַא רעדיוו ,ָאזלַא ,ןיב ךיא

 -- ןעננַאגעג רעהירפ ןיב ךיא ואוו ,רעבלעזרעד ןיא ,עשטשיל

 יו ,4 ןיב 2 ןופ ןהענ וצ םינ רעבָא ;קרַאמ-דרעפ ן'פיוא

 ןעוועג רערהעל יד ןענייז ןַאד .,2 ןזיב 12 ןופ רָאנ ,רעהירפ

 ןוא טנופ -- ן'רעּפלָאװ ןוא ןע'ניקּפיצ טָאטשנָא .ערעדנַא

 רעדנַאנַא ןיא רָאג ןעביירשראפ ךיז טנעקעג בָאה ךיא  ,ןילָאנרַאמ

 סעשטשילישטוא עכלעזַא ןענייז ,טנָאזעג ןיוש יוװ ,םוראוו ,ץַאלּפ

 -לעוו ,ןע'נילָאגרַאמ ןעגעו רעבָא .עכילטע ןעוועג אנליוו ןיא

 ,קיטַאמַארג ןוא ןעזעל שיסור ןופ רערהעל רעד ןעוועג זיא רעכ

 .ןעגנוניימ עגיטסניג טרעהעג ךיא בָאה

 ןיב 12 ןופ טכיררעטנוא ןעבעגעג ןעבָאה סָאװ ,רערהעל יד
 הירפ רעד ןיא ףלע ןיב ןיינ ןופ ןעבָאה ,ךעלנניא ראפ 2
 ןעבָאה טייברא רעטלעּפָאד רעד ראפ ןוא ,ךעלדיימ טימ טנרעלעג
 ןזיא טנופ .ןעגנוניואוו ןעמוקַאב ,טלַאהעג רעייז ץוח א ,ייז
 דע ןוא ,להוש רעצנאג רעד ןופ (לאּפיסנירּפ) טּפיױה רעד ןעוועג
 .ןילָאגרַאמס יוו ריטרַאװק ערעסערג ַא טָאהענ טָאה

 ייז ןעבָאה רעבָא רעטייוו ,דנַאלב ןעוועג יז ןענייז עדייב
 יז טרהעקראפ טקנוּפ רענייא ,ןעדישראפ ץנַאג ןהעזעגסיוא
 זיא ןילָאגרַאפ .ןערהעלק ךיז ךיא געלפ -- ,רערעדנא רעד
 8 ןענָארטעג רע טָאה דרָאב ַא ןוא ,קנַאלש ןוא ךיוה ןעוועג
 ןוא ,רענישיילפ ןוא רעגירעדינ ןעוועג זיא טנופ דנערהעוו ,עלופ
 נידנעזָאלרעביא ,טלָאנענסיױא ןעטימ ןיא רע טָאה דרָאב יד
 ראפ זַא ןעטכוד ךיז טנעלפ ריס .ןעטייז יד ןופ דרעב-ןעקַאב
 ןוא ךיוה ןייז וצ עקַאט ךיז טסַאּפ קיטַאמַארג ןופ רערהעל ַא
 --ּב סיטעמפירַא ןופ רערהעל ַא רַאפ ןוא ,דרָאב עלופ ַא ןעגָארט וצ
 .דרעב-ןעקַאב ןענָארט ןוא ךיוה-טינ ןייז וצ

 .טנידנעעג לָאמנייא ןיוש בָאה ךיא זַא ,טסואוועג ןעבָאה ייז
 ןעבָאה יז :טרהעקראפ .טרעמיקעג טינ ייז טָאה סָאד רעבָא
 קורדנייא ןעטוג א ןעכַאמ טעװ סָאװ ,רעליש 8 ןעבָאה טלָאװעג
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 "רעד ריפ טעוװ רָאטקעּפסניא רעד ןַא .,רָאטקעּפסניא םער ףיוא

 ,ךילניישרהַאװ רַאפ ןעטלַאהעג טינ ייז ןעבָאה ,ןענעק
 ןענײיז ןע'נילָאנרַאמ וצ גוצַאב ןיא ןעגנוטרַאװרע עניימ

 ס'רעּפלָאו טאהעג טינ טָאה רע  ןערָאװעג טכילקריוורַאפ

 רעבָא זיא רע ;ןערב ןייז טינ ןוא גָאגַאדעּפ סלַא טנַאלַאט

 טָאה רע ןוא ,שנעמ רעטונ ַא ןוא רערהעל רעגיסיילפ ַא ןעוועג

 ןענייז רימ סָאװ ןעדנוטש ייווצ יד ןיא רָאנ םינ טנרעלעג זנוא

 .ךיוא ןעדנוטש ערעדנַא ןיא רָאנ ,סַאלק ןיא ןעסעזעג

 וא ,בוטש ןייז ןיא רעהעננייא רעצנַאנ ַא ןערָאװעג ןיב ךיא

 ,רימ טימ ןעזעל ,שיט ןייז ייב ןעציז רימ טימ טּפֶא טגעלפ רע

 .ןעבירשעג בָאה ךיא סָאװ ןעקוקכרוד ,ןעריטקיד ,ןערהעלקרע

 ןייז .'ןתח רעטעװעדָאהעגסױא, ןַא ןעועג ךיוא זיא רע
 -רישז חבש ןופ טייו טינ הינסכא ןַא ןעטלַאהעג טָאה רעווש
 ,ףיוה ס'יקסנומ

 ןייז ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ןעטַאנָאס יד ןיא

 י- ןַא טלהיפרעד ךיא בָאה ,בוטש ןיא םהיא ייב ןוא סַאלק

 בָאה ךיא ,רימ ייב ןושל רעכילריטַאנ ַא טרעוו ךַארּפש עשיסור

 טאהעג ביל רתעז בָאה ךיא ןוא ,ניסילפ טדערעג ןיוש רהיא ףיוא
 .רהיא ףיוא ןעדער וצ

 טנרעלענ ןעמַאזוצ רימ טימ ןעבָאה סָאװ ,ךעלגניא יד ןופ
 ,להוש ס'נילָאנרַאמ ןוא ס'טנופ ןופ סָאלק ןעטייווצ םעד ןיא
 ןופ רענייא .ירד טימ ןערָאװעג טנַאקַאב טנעהַאנ ךיא ןיב
 ןעסייהעג טָאה -- ןַאמסטפעשעג ןעכייד ַא ןופ ןהוז רעד --- ייז
 רעשדלעפ טּפיוה םעד ןופ ןהוז א -- רעטייוצ רעד ;קַאז
 רעד ןוא ,קירטש ןעסייהעג טָאה --- לאטיּפסָאה ןעשידיא םעד ןיא
 שיזיוצנַארפ ףיוא רערהעל טַאוירּפ ַא ןופ ןהוז רעד --- רעטירד
 ןעוועג ןענייז ייווצ עטשרע יד .טַאלבדלָאג -- שטייד ףיוא ןוא
 ַא ,רעליש יד ןופ רענייא ןוא ,ךיז ןעשיווצ םירבח עעטנעהָאנ
 זַא ,ץיו א ייז ףיוא טנַאזעג טָאה ,גיצנַאװצ רהָאי ַא ןופ רוחכ
 ,"קַאז םעד םורַא ןעדנובענמורַא זיא קירטש ידמ

 ןעמָאנ ןייז לייוו ,ןערָאװעגנ ןעלעפענ רימ זיא טַאלבדלָאנ
 ןיא ךָאנרעד .טַאלב ענרעדליג ַא :ןהעש ןעגנולקעג רימ טָאה
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 ןענייז רימ ןוא ןיילַא ךיז טימ ןערָאװעג ןעלעפענ רעבָא רימ רע

 ם'נַאסנעװעל ןעמונרַאפ טָאה רע םירבח עמיטניא ןערָאװעג

 רעדנַא ץנַאג ַא ןעװעג רעבָא זיא רע .ןעצרַאה ןיימ ןיא טרָא

 ע'תמא רעזנוא .רעילָאטס רעטאלאמ םעד ןופ ןהוז רעד יװ ּפיט

 .רעטעּפש לעסיבַא ןעגנַאפעגנָא ךילטנעגייא ךיז טָאה טפַאש'רבח

2 

 -- .ןעגידייל טימ קירוצ םוק ןוא קָארט ןייק רהָאּפ ךיא

 םעד דוד -- .ןערידוטש ךיז ןעסייר ךעלגניא עשידיא

 .טכַאנ א -- .קָארט -- .םעדייא ס'רעסקעלפ

 טָאה סע .ןערידוטש זומ ךיא .טהורענ טינ בָאה ךיא

 ןעכַאמ יבא .ואוו רעדָא סָאװ ףיוא טכַאמענסיוא טינ ןיוש רימ

 .רעכלעזַא רעגיצנייא רעד ןעװעג טינ ןיב ךיא ,טירשטרָאפ

 סָאװ ,ךעלגניא ןעגעו טרעהעג ךיא בָאה ןעטייז עלַא ןופ

 ןעועג ןזיא וָאקסּפ ןיא .?הוש א סעּפע וצ וצ ךיז ןעגיטרעפ

 ןעמ טָאה ,(גניאיעוורוס) ןעטסעמ-דלעפ ןופ עשטשילישטוא ַא

 ,יקֹרֲאנ ןיא ;ןיהַא ןעמוקוצנֶא ןעמַאקע םֹוצ טיירגעג ךיז

 ךיז ןעמ טָאה ,להוש עכילנהע ןַא ןעוועג זיא ,עינרעבוג רעווילהָאמ

 ןעוועג זיא עינרעבוג רעוועיק ןיא .ןיהַא ןערהָאפ וצ טניטרעפעג

 ,ךיז טכַאד .יירענטרעג טנרעלעג טָאה ןעמ ואוו ,טלַאטשנַא ןַא

 ןעבָאה ןעגעווטסעדנופ ? גנוניטפעשאב אזַא וצ דיא ַא טמסוק יו

 טנעקעג טלָאװ ןעמ ןעוו .ךיוא םעד ףיוא םינלעב ןענופעג ךיז

 ןעסַאלק טכַא ןופ טַאטסעטַא ןַא ןהֶא טעטיסרעווינוא ןיא ןעמוקנָא

 ,קיטַאמעטַאמ ,שיכירג ,ןייטַאל ןערהָאי עליפ טימ עיזַאנמיג

 -ידעמ ןערידוטש ןעניולפענ םירוחב עשידיא רעדנעזיוט ןעטלָאװ

 ןעועג ןיא סָאד יו רעבָא יױזַא ,ץנעדורּפסירוי רעדָא ןיצ

 וצ ,סמוידוטש עכלעזַא וצ ןעבילקענ ךיז ןעמ טָאה ,ךילגעמנוא

 .טרעדָאפענ טינ טָאטסעטַא-עיזַאנמיג ןייק טָאה ןעמ עכלעוו

 -ַארּפ ַא ןעווענ זיא ,עינרעבונ רעקלַאוװאוס ,לָאּפנָאירַאמ ןיא

 ןעוועג טינ ןענייז רערהעל יד ןוא רָאטקעריד רעד ואוו ,עיזַאנמינ

 ןעזָאלעגקעװַא ןיהַא ךיז ןעבָאה .אנליוו ןיא יוװ גנערטש ױזַא
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 אנליו ןיא ןעבָאה סָאװ ,ךעלגניא עשידיא נילדנהעצ עכילטע
 .ןעמַאזקע םעד ןעטלַאהעגסיױא טינ

 ,קָארט ןיא ןערהַאפ וצ לייוורעד ןעסָאלשַאב ךיז בָאה ךיא
 "עשטשילישטוא עיַאנדזעיױא, רעניטרָאד רעד ןיא ןעמוקנָא ןוא
 ,רזעיוא ןעדעי ןופ טדָאטש טּפיױה יד טאהעג טָאה להוש ַאזַא
 יו רהעמ טינ ןוא ,טדָאטש-טּפיוה יד ןעוועג ןיא קָארט ןוא
 זיא טרָאס ןעזיד ןופ עשטשילישטוא ַא ,זנוא ןופ ליימ רעיפ
 רעכעה ןענַאטשעג רעבָא זיא יז ;ןעסַאלק ייווצ ןופ ןענַאטשַאב
 ןעטרָאד ןעמ טָאה ןעכַאז ערעדנַא ןעשיווצ ."עיִאנדָארַאנ, ַא יו
 ןופ ןוא ,(ןענעבייצ) "עינעשטרעשט , עשירטעמָאעג טנרעלעג
 רעדָא ןעלהוש עשינכעט עסיוועג ןיא ןעזָאלענוצ ןעמ טָאה רהיא
 ,רעקרָאג יד רעדָא רעװַאקסּפ יד יו ,ןעטסעמ-דרע ןופ ןעלהוש
 .טרעדָאפעג טינ ןעטרָאד ןעמ טָאה סםעקירטעמ ןייק ןוא ,לשמל

 ןעבילקעגסיוא ךיז בָאה ךיא סָאװראפ ,עכַאזרוא ןַא ךָאנ
 טָאה ןעטרָאד ןַא ,טקַאפ רעד ןעוועג זיא ,להוש רעקָארט יד
 טנעקעג ךיא בָאה םהיא ייב ןוא ,רעסקעלפ רעד דוד טניואוועג
 ןעדליג עכילטע זיא ,ןעסע חכמ ןוא ,ריטרַאװק עיירפ ַא ןעבָאה
 ןעפרַאד ןעמ טעװ רעמָאט ןוא .רימ ראפ גונעג ןעוועג ךָאוו ַא
 סָאװ .טײרַאב ןעווענ ךיוא םעד הוא ךיא ןיב ,ןערעגנוהוצ
 -ופק ַא טסָאקענ יז טָאה ,קָארט ןייק עזייר רעד טפערטעבנַא
 ץפיוא טעליב ַא רַאפ ,ךיז טכַאד ,סעקיּפָאק ניסיירד --- טייקגינ
 עכילטע רהופ ַא טימ ןעטרָאד ןופ ןוא ,אווָאראוודנַאל זיב ןהָאב
 ,טסרָאױװ

 -וא סאלק ןעטייווצ םוצ ןעטיירג ןעמונעג ךיז בָאה ךיא
 טלעפעג טָאה רימ סָאװ עגיצנייא סָאד .עשטשילישטוא עיאנדזעי
 ואוו-ץעגרע ךיא בָאה ."עינעשטרעשט , עשירטעמָאעג ןעוועג זיא
 -עלקרע ענעבירשעג טימ ןוא ןערוגיפ םימ טפעה ַא ןענָארקעג
 רעד וצ ןעמונעג ךיז בָאה ןוא ,?עקריצ ןעטלַא ןַא ןוא ןעגנור
 ,טייברא

 ַא ןופ טקנוּפלעטימ םעד ןעשיווצ טייקטייוו) סוידאר םעד ןענעו .ןעכַאז עװַאקישס טסואורעד ךיז ךיא בָאה ןַאד
 ױװ גנַאפ יװַא טקנפ ןיא רע ;לעיפשייב םוצ ,עדנענלַאּפ סָאד ןערָאװעג רהָאוװעג ךיא ןיב (אפונ לעקייק םעד ןוא לעקייק
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 טסַאּפ עכלעוו ,רוניפ עניטנַאק-סקעז עטכע ןַא ןופ טנַאק רעדעי

 טרַא ןעזיד ףיוא .?עקייק ןעבלעזמעד ןיא ןיירַא טקנוּפ ךיז

 עניטנַאק-סקעז עטכע ןַא ןענעכייצפיוא טנרעלענסיוא ךיז ךיא בָאה

 עניטנַאק-ףלעווצ ַא ןעכַאמ וצ עניטנַאק-סקעז ַא ןופ יווװ .רוניפ

 .ןהעטשרַאפ ןיײלַא ןַאד ןיוש ןעמ ןעק ,עניטנַאק-יירד ַא רעדָא

 ייוצ ףיוא לעקניוו ַא ןעלייטוצ טנרעלענסיוא ךיוא ךיז בָאה ךיא

 סָאװ ,"ןעצנוק, ערעדנַא ןוא ,ןעלייט עכיילג יירד ףיוא רעדָא

 .עירטעמָאענ רעשיטקַארּפ וצ ךייש ןענייז

 ןעו ןוא ,טריסערעטניארַאפ קרַאטש רימ טָאה ץלַא סָאד

 ןיוש רהיא ןיא ךיא ןיב ,טריסערעטניאראפ רימ טָאה ךַאז ַא

 לעקיטש א טּפַאכעג רָאנ בָאה ךיא ואוו .ןערָאװעגנ טכָאקרַאֿפ

 -יווענ , ,לעקריצ ןיימ טימ טהערדעג םעד ףיוא ךיא בָאה ,ריּפַאּפ
 ךיא בָאה טכאנ ןוא גָאט .,ןערוגיפ טכַאמענ ,ןעטסָאמענ ,"טער
 .טניטפעשַאב םעד טימ ךיז

 טָאה -- !תענושמ עיינ ַא סעּפע ןיוש טָאה רע ,ַאש --
 ,טגָאזעג עמַאמ יד

 ףיוא םענייא :ןעלקריצ ייווצ ןעבָאה טפרַאדַאב בָאה ךיא

 ןוא ,ןעלקייק ןעכַאמ וצ ןוא טפיטשיילב ַא ןעלעטשוצניירַא

 טנעקעג טינ רעבָא ךיא בָאה סָאד .ןעטסעמ וצ ףיוא םענייא

 עדייב וצ טכיורבעג לעקריצ ןעבלעזמעד ךיא בָאה ,ןעשזַאקרעד

 ײזַא ,ריּפַאּפ ךעלקיסַאּפ טימ ןעטסעמ געלפ ךיא רעדָא ,ןעקעווצ

 .סָאמ ַא טמענ רעדיינש רעגיטייצרַאפ ַא יו

 ןייק ןערהָאפ וצ ןעבילקענוצ ךילדנע ךיז בָאה ךיא ןעו

 ןערהָאפעג טלָאװ ךיא יוװ יוזא ,טנייועג עמַאמ יד טָאה ,קָארט

 .אקירעמַא ןייק

 ןייז רעבָא .םייהרעד ןיא ןעוועג טינ זיא רעסקעלפ רעד דוד

 טניואוועג ןעבָאה עכלעוו ,םעדייא ןייז ןוא רעטכָאט ןייז ,יורפ

 רעד .רימ וצ ךילדניירפטסַאנ רהעז ןעוועג ןענייז ,ןעמַאזוצ

 ןָאטעג טייברא ןייז טָאה רע ןוא ,רעכעלב ַא ןעוועג זיא םעדייא

 ייז .,ךיוא רימ ןהֶא גנע גונעג ןעועג זיא סע .םייהרעד ןיא

 .םעווקעב ןעכַאמ וצ רימ סעכילנעמ סעלא ןָאטעג רעבָא ןעבָאה

 עיִאנרזעיוא רעד ןיא ןיוש ןעמ טָאה ,ןעמוקעגנ ןיב ךיא ןעוו
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 ןעועג ןיוש ןענייז ןעסאלק עדייב ןוא ,טנרעלעג עשטשילישטוא

 | ,לופ

 ,רעקניננוי ַא ,רעקניניילק ַא--םערייא ס'רעסקעלפ םעד דוד

 -ביפ ַא טימ ןוא עלעדרעב רעקניניילק ַא טימ ,רעניצרעהטוג א

 םעד ,ןָאט סעּפע  ןעמונעג טָאה ,ןעפיל יד ףיוא לעכיימש ןעכיל

 עכילטע טפיוקעג טָאה רע ."ןעכַאמ וצ רעכייוו ?עטירטַאמס
 רעד ."הנתמ , 8 ןענָארטענקעװַא םהיא סָאד ןוא רעקוצ םנופ
 רעד ןוא ,ןעמונעגנָא טינ "הנתמ,, יד רעבָא טָאה לעטירטָאמס
 יװַא -- רעמערק םעד טרהעקענמוא רעקוצ יד טָאה רעכעלב

 .טכַאמענּפָא םהיא טימ רע טָאה

 רע .תואופר "עדנעכַאמ-ךייו, ערעדנַא טכוזענ טָאה רע
 .ןעניפעג טנעקעג טינ רעבָא טָאה

 -ענ ןַאד קָארט ןייק זיא ךיא יו קעווצ ןעבלעזמעד טימ
 טינ ךיוא ןעמ טָאה םהיא .לעגניא רענליו ַא ךָאנ ןעמוק
 טכארבראפ ןעטרָאד געט עכילטע יד ןעבָאה רימ ןוא ,ןעמונעגוצ
 .ןעמַאזוצ

 ןיא ,ןעצנירּפ עשיווטיל ןופ טדָאטש עגילָאמַא יד ,קָארט
 יר טימ ,סערעיזָא ערהיא טימ :ןעכַאז יירד טימ טמהירַאב
 .ןעמיאַארַאק ערהיא טימ ןוא רעשרעה עניטייצרַאפ ןופ תוברוח
 .טקוקַאב ץלַא סָאד רימ ןעבָאה

 ןעננַאפ םוצ ןעצענ טכיררַאפ ןעמ יוװ ןהעזעג ןעבָאה רימ
 יו טרעהענ ןוא ןהעזעג רימ ןעבָאה רעטסנעפ ַא ךרוד .שיפ
 עקרָאל ַא ףיוא ןוא ;דימלת ַא טימ טנרעל דמלמ רעמיאַארַאק ַא
 יד ךיז ןעניפענ סע ואוו לעזניא ןַא ֹוצ ןערהָאפעגוצ רימ ןענייז

 ,טייצ העש ַא ייב טכארברַאפ ןעטרָאד ןוא ,תוברוח עשירָאטסיה
 םעד רעבָא ,טנַאסערעטניא ןעוועג רימ זיא ץַלַא סָאד

 -נַאנַא רָאנ טכַאמעג רךימ ףיוא טָאה קורדנייא ןעטסקרַאטש
 .ךַאז רעד

 רעד ןוא ךיא .ערעטסניפ א רתעז ןעוועג ןיא טכַאנ יד
 סאג טּפיױה רעד רעביא ןעננאנענ ןענייז לעגניא רענליוו רערעדנַא
 ןעטייוו ןופ ןעבָאה רעזייה יד ןוֿפ טכיל יד .טסעומשענ ןוא
 "םיוא רימ ךיז טָאה ױזַא ,לעמיה ןיא ןערעטש יװ ןעהעזענסיוא
 סָאװ טלעוו א יו ױזַא טקוקעגסיוא רימ טָאה ץִלַא  .טכודענ
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 רימ ראפ זיא דליב רעד .זנוא ןופ טייוו ץנַאנ ךיז טניפעג

 םינ טכַאנ ַאזַא זיא טדָאטש רעסיורג ַא ןיא .סעיינ ַא ןעוועג

 םעד ןופ טטַאטשעג קורדנייא רעד טָאה רשפא ןוא ,ךילנעמ

 .דמערפ רעד ןיא ןעוועג לָאמ ןעטשרע םוצ טציא ןיב ךיא סָאװ

 ,טכיל יד זַא טלעטשענרָאפ ךיז טָאה רימ --- ױזַא יצ ,יױזַא

 ןיא ןענייש ,שינרעטסניפ ןופ םוהת םעד ןיא ךיז ןעהעז סָאװ

 .ןעטלעצעג-רעביוצ עטייוו

 רהעמ .קָאוט ןופ ןערָאפעגקעװַא ךיא ןיב ןעגרָאמ ףיוא

 רליביטכַאנ רעזיד ןוא ,ןעוועג טינ לָאמנייק ןעטרָאד ךיא ןיב

 ןעבילברַאפ ןיא רימ סָאװ גנורעניארע עטס'טלוב יד יא

 .רהיא ןופ

3 

 -- .קראמ עקרעגוא רעד .ףיוה ס'יקסווָאלזָאק --- .תוריד עיינ

 --.ןעטאדלָאס עטנידעגסיוא --- ,קיטַאמַארג -- .םיבנג

 .סענַאדַאב ,ןַאמדלָאנ ,לעדַאנ

 רעטלַא ןייז וצ ןעמענ טזומעג ךיז טָאה רעטָאפ ןיימ

 רָאנ ,אנליוו ןיא טינ ןָאטענ סָאד טָאה רע .תודמלמ --- הסנרּפ

 רע טָאה אנליוו ןיא .עקווָאזערעב ןעמָאנ ן'טימ ףרָאד ַא ןיא

 ןייא רָאנ ןעװעג רעבָא זיא סָאד .ןעלענק וצ טמעשעג ךיז

 ַאטשַאג זיא ךַאז-טּפוה יד .עטסניטכיוו יד טינ ןוא ,עכַאזרוא

 רעד ןעגעג רדח א ןעלעטשנעמַאצ ףיוא סָאװ ,םעד ןיא ןעג

 םהיא טָאה םידמלמ עשיטדָאטש יד ןופ ץנערוקנָאק רעגידנענערב

 ,עקווָאזעערעב ןיא .טייקגיהעפ-ףמַאק ,טייקש'הירב טלעפעג

 .םפרַאדַאב טינ רדח םעד ןעלעטשנעמַאוצ רע טָאה ,רעדיוו

 ענייז טימ ןענרעל וצ קינ'בושי ַא ןעגנודעג ןעטרָאד טָאה םהיא

 ,תיבהילעב רעכייר ַא ןעוועג זיא קינ'בושי רעד .,ךעלגניא י'רד

 .טסעס ןוא רומל רכש ןעטונ ַא טלהָאצעג םהיא טָאה רע ןוא

 ַא ןיא ןעבילקעגנירַא ןַאד ריס טימ ךיז טָאה עמַאמ יד

 רעד ןופ ןעגנַאנעג זיא רעכלעוו ,ףיוהכרוד ַא ןיא רעמיצ םעניילק

 ןעבעל ,"סעקַאסוב , יד וצ (ףיוה ס'לעװַאז ןענעקטנַא) ענלַאװַאז

 .טניואוועג םָאה ריאמ רעטעפ רעד ואוו ץַאלּפ םעד
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 יד םירָאו ,ןעבעל םוצ נונענ ןעווענ טציא זיא אמתסמ

 .טימענג ןערעסעב א ןיא ןעווענ זיא עמַאמ

 ואו ,ריאמ רעטעפ םעד וצ ןהענניירא טפָא טנעלפ יז

 ןוא ענהעש ןייז טימ ןעננערבראפ וצ ןעכָאה ביל טנעלפ יז
 ךילריטאנ יז טנעלפ רעטפע רעבָא .עקטיא ,רעטכָאט ענולק
 ,ףיוה ס'יקסנימָאכ ןיא רעטסעווש ןוא רעטָאפ רהיא ןעכוזַאב

 בלַאה ַא רָאנ טניואוענ רימ ןעבָאה ףיוהכרוד םעד ןיא

 ןעבילקענרעבירַא ךיז רימ ןעבָאה ךָאנרעד .ךיז טכַאד ,רהָאי

 ןעועגנ ךיוא זיא ןעטרָאד ןופ רעבָא .קרַאמ-דרעפ עמַאס ן'פיוא

 .ריאמ רעטעפ םוצ טייוו טינ
 -- ףיוה ןעסיורנ ,ןעסיורנ ַא ןיא ןעווענ זיא הריד עיינ יד

 ןעריא א ייב טניואווענ ןעטרָאד ןעבָאה ריס ; ס'יקסווָאלזָאק

 ייז ןוא רעדיינש-עצלעּפ ייב ןעצלעּפ ןעלעטשַאב טנעלפ סָאװ

 טָאה טפעשעג םעד ןיא עלָאר טּפיוה יד .ןעפיוקרַאפ ךָאנרעד

 עכלעוו ,לעריימ עננוי ןייק טינ ןיוש --- רעטכָאט ןייז טליּפשענ
 טימ טנעלפ יז .הירב ַא ןוא ענולק ַא ראפ םש ַא טָאהעג טָאה

 .ןעדירַאי ףיוא ןערהָאפ ןעצלעּפ יד

 ןעבָאה רימ ןוא ,רעלעק ַא ןיא ןעוועג זיא הריד רעייז

 .רעמַאק ןעלָאמש ַא טָאהענ ןעטרָאד

 ןיא ןיא קראמידרעפ רעד זַא ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא

 ןעננערב םירעיוּפ ןענעלפ רעהַא .קרַאמ-האובת ַא ןעוועג ןע'תמא
 ןענעלפ ָאד ןוא ,ןעמיוז ,רעבָאה ,ןעטשרענ ,ץייוו ,ןרָאק רעייז
 טניואוועג ןעבָאה קרַאמ םעד םורַא .ןעפיוקּפָא ייז ייב סָאד ןעדיא
 ,רעלדנעה ,ןערענָאיסימָאק ,ךעל'םירחוס ןוא םירחוס עשידיא
 רעייז טּפעשעג ָאד ןעבָאה סָאװ ,יילרעלַא ךעלרעלקעמ ,רעלקעמ
 .הנויח

 ןייק טקישענ האובת ּוד ןעבָאה םירחוס ערעסערג יד
 -סנינעק טדָאטש רעשטייד רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןוא ,דנַאלשטייד
 רענליוו ןופ ןעמענ יד יו רעטפע טרעהעג ָאד ןעמ םָאה גרעב
 .ןעסַאנ

 ןעוועג רעמיא זיא םורַא ןוא םורַא ןוא קרַאמ ן'פיוא דרע יד
 -ענ רעמיא טָאה טפול יד ןוא ,רענרעק טימ טלעטניּפעגסױא
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 ,"עריירטענ, ןופ -- האובת ןופ חיר ןעמענעגנא םעד ןענָארט

 .ןעגָאז ןעגעלפ םירחוּס ערעגניא יד יוװ

 טימ טמיוזעגמורא ןענייז קרַאמ םעד ןופ ןעטייז יירד

 ןעפָא ןיא ,גנעל ןייז ןיא עכלעוו ,טייז עטירד יד .ןעפיוה

 ַא ןענַאטשעג זיא גערב םענעּפָא םעד ןופ ןעטימ ןיא ,ָאד

 יטדָאטש יד ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו ,זיוה ענרעצליה עסיורג

 ןעפורעג סָאד טָאה ןעמ .הרוחס ןענעוו ןעמ טנעלפ ָאד .טכיוועג

 .טינ ךיא סייוו ,סָאװראפ ."זיױהטַאר יד,

 ,קראמ םעד ןופ סעגערב ערעצריק ייווצ יד ןופ םענייא ייב

 חטש םעד ןופ לייט ַא טגעלפ ,ךילמענ ,ףיוה ס'יקסווָאלזָאק ייב

 רעהַא .טכורפ עטכייל ןוא ןעסנירג ןופ קרַאמ ַא סא ןעניד

 ,רענטרעג עשיפרָאד יד ןופ טקעריד ןעמוק גנילהירפ רעד טנעלפ

 ,סעקרעגוא עגיטפַאזשירפ ,עטרילָאקשירפ ןיא טרעּפרעקרַאפ

 ,סעקשטערַאּפ ,ןעטױש-סעברַא ,(עקשטורב) עקשטורק ,ןערעמ

 רעד ןעװעג זיא ָאד .סעקרעגוא ךילכעזטּפיוה -- סעצינסורב

 .אנליוו ןופ דירַאי עקרעגוא

 זיק טינ ,ךרע רעטכייפ רעד ןופ טשרָאקֶא עקרענוא ןַא

 ןייק םינ ,עקרענוא ענירנ ַא ,עקיד וצ ןייק טינ ןוא ,עסיורג וצ

 -- ?לעבכייב  ןעסייו ַא טימ ןוא "ןעקָאּפ , טימ ,עלעסנוד וצ

 "!טָאנ ןופ הנתמ א, ?רעקַאמשעג ןייז ,ךיז טכַאד ,ןעק סָאװ

 סורג א, .עקרענוא ןַא גידנעשזירג ,ןענָאז רעבייוו יד ןעגעלפ

 ,סרוקיּפַא רעטלַא ןַא טגָאזעג לָאמַא טָאה -- "!רוטַאנ רעד ןופ

 סעקרעגוא רעקָארט .טעֶָאּפ א ףיוא ןעטינשענ ךיז טָאה סָאװ

 .עטסעב יד ןעוועג ןענייז

 .דרע רעד ףיוא סעקרענוא גרעב .,סעקרענגוא טימ ןעגעוו

 טימ ךיז ןערעטנָאלּפ ןוא ,ךיז ןערַאּפש סעקישָאק טימ רעבייוו

 ,ךייא ךיז טכַאד ,ןעביילס וצ ןָא ןעביוה ייז ןעוו .ןעניוא ענדעשז

 .ןעפױזַאב ןייוו טימ יו ייז ןערעוו אפוג ןערהירנָא ןופ זַא

 ןוא םיבנגענָאװ ןעהערדמורַא ךיז ןענעלפ קרַאמ ן'פיוא

 ןוא סעסובָאל עננוי עטנוזעג .ערעגניא ןוא ערעטלע ,סעקינעשעק

 הכאלמ רער טימ ןעבָאה עכלעוו ,רעכערברַאפ עגירהעי-לעטימ

 ןֶא זייוודניס ןופ טניטפעשַאב ךיז

 ,רעבירָאפ ןעוועג ןיוש זיא קרַאמ רעד ןעוו ,גאטימכאנ טעּפש
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 "רעד ןוא "זױהטַאר, ןעבעל ןעבײלקנעמַאוצ ךיז ייז ןענעלפ
 "רעגניפ ןהעטש ןענעלפ ןעמַאזוצ ייז טימ .תושעמ ךיז ןעלהעצ

 רַאגָאז לָאמַא ןוא ,ןעשנעמ עבילרהע טעמכ רֶאֹּפ ַא ; סעקינ'הכאלמ
 ןערייר ןוא ןהעטש ןענעלפ ייז .,ןַאמ רעכילרהע גידנעטשלָאפ ַא

 ןעטנטקַאב ַא טימ טדער דיא רעמורפ ַא יװ ױזַא ,ייז טימ

 .טניואוועגוצ ןיוש זיא רע ןעמעוו וצ ,דמושמ

 יד ראפ ןעבָאה סעקרעלדנעה ןוא רעלדנעה עכילרהע יד

 ןענעק טייהרעליטש ןענעלפ ייז ןעו .טאהעג ארומ סעקינעשעק

 ןעגעלפ ,ענעשעק ןייז וצ ךיז טמהענ ןעמ זַא ,ןברק ַא ןענראוו

 טלָאװעג טינ ןעמ טָאה בנג ַא ןעלעטשּפָא ןעפָא ,ןָאט סָאד ייז

 סעקינעשעק יד זַא ,ןעניימ טינ רעבָא ףרַאד ןעמ .ןעריקיזיר

 -ַאב סָאד זיא סנעטסיימ .ןעטפעשעג עסיורג טכַאמעג ןעבָאה

 ןענייז ךיוא .ענעשעק ַא ןופ לעכיט ַא ןעהיצסיורַא ןיא ןענַאטש

 ַא ןעוועג טלָאװ סע ןעוו .להָאצ ןיא סיורג ןעוועג טינ ייז

 ןיא ןעמַארסיױוא טנעקעג ייז ןעמ טלָאװ ,ייצילָאּפ עגיד'השקשנ

 | .גָאט ןייא

 "ןָאלזָאק ןופ רעיוט םייב ןהעטש וצ ןעבָאה ביל נעלפ ךיא
 ןיא ןעוועג זיא רע ןעו ,קרַאמ ן'פיוא ןעקוק ןוא ףיוה ס'יקס

 ייב םיבנג יד ןהעזעג ךיא בָאה לָאס ייווצ רָאנ .ננַאנ ןעלופ
 ."טייברא, רעד

 קינעשעק א יו ןהעזעג ןעטייו ןופ ךיא בָאה לָאמנייא

 ןעמוקעג ןיא סָאװ ,עטסָאבעלַאב עכילטסירק עגנוי ַא טע'בנג'אב
 "ענוצ רהיא וצ ךיז טָאה רע .סעקרעגוא ךָאנ קישָאק ַא טימ

 ךיילק רהיא ןופ טייז יד ןעביוהעגפיוא ,קסיצס םעד ןיא טקירד

 טינ לָאז יז ידכ ,ןעוענ זיא ענעשעק יד ואוו ָאד ,לעסיבַא
 ענעכעלב .ַא ןעמונענסױרַא ןוא ,'טייבראג רע יו ןעלהיפ

 המשנ ירד ןעלַאפעננייא ןזיא רימ ייב .טלענג טימ עלעקשוּפ

 טינ ךיא בָאה ןעטלַאהּפָא םהיא ןוא ןעפיולוצ רעבָא .גידנעקוק

 רהיא וצ ןעמונענ ךיז טָאה יורפ עגנוי יד ןעו .טעיימסענ

 ךיז טָאה יז ןוא ,סעקרענוא יד רַאפ ןעלהָאצַאב וצ ,ענעשעק

 טימ טנייועג יז טָאה ,עלעקשוּפ יד ָאטינ זיא'ס זַא ,טּפַאכעג
 .תולוקס עדנעסיירצרַאה

 עטרעױּפ ַא :ענעצס ַאזַא ןהעזענ ךיא בָאה לָאמ ןעטייווצ ַא
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 ןעגנאנעגוצ זיִא ,דניק רהיא טימ ןעגָאװ א ןיא ןעסעזעג זיא

 ןוא דניק סָאד ןָאטעג ּפַאכ ַא ,םיבנג ערעטלע יד ןופ רענייא

 ןעגנורּפשעגּפָארַא יירשעג ַא טימ זיא עטרעיוּפ יד .ןהעג ןעמונעג

 בנג רעדנַאנַא זיא לייוורעד .בנג ן'כָאנ ןעגָאי ןעמונעג ךיז ןוא
 { פיוא ןעגעלעג ןיא סָאװ ,ץלעּפ ַא טּפַאכעגוצ ןוא ןעפָאלעגוצ
 טָאה רע ןוא ,בנג םעד טגָאירעד טָאה עטרעױּפ יד .ןעגָאװ
 עצנַאג יד יו יװַא טשרמולכ ,דניק סָאד טרעקעגמוא רהיא
 זיא יז ןעװ .סטפש א יװ רהעמ טינ ןעוועג טלָאװ עטכישעג
 ןיא ץלעּפ רעד זַא טּפַאכעג ךיז ןוא ןעגָאװ רהיא וצ ןעמוקעגוצ
 .ענעצס עכילקערש ַא ןעמוקעגרָאפ ןיא ,ָאטינ

 ן'םיוא "טרירעּפָא, ןעבָאה סָאװ ,סעקינעשעק יד ןופ רענייא

 ןעמטזוצ ריס טימ טָאה סָאװ ,לענניא ַא ןעוװעג זיא ,קרַאמ

 ךיז בָאה ךיא ואוו ,טַאטשרַאװ ס'רעצינש םעד ןיא טייבראעג

 ץרַאה ןיימ ןעטולב רימ טנעלפ סע .הכאלמ יד ןענרעל טלָאזעג

 טדער רעמָאט ןעבָאה ארומ נעלפ ךיא .םהיא הףיוא גידנעקוק
 רע ,ןָאטעג טינ לָאמניק רעבָא סָאד סָאה רע .,רימ וצ רע

 .טנעקעג טינ רימ טלָאװ רע יװ ױזַא ןהעגייבראפ רימ טנעלפ

 יד ןופ םענייא ייב ןעוועג ,ָאזלַא ,זיא ףיוה ס'יקסווָאלזָאק

 רעצרוק רעגידנעגעקטנַא רעד .קרַאמ םעד ןופ ןעטייז ערעצריס
 הבישי ס'עשטיא עילע .עקדַאשטשָאלּפ ןופ ביֹוהנֶא רעד זיא טייז

 יז ןיא רעבָא טסייג ןיא .זנוא ןופ גנַאנ טונימ א ןעװענ זיא
 טנרעלעג בָאה ךיא .רימ ןופ ליימ רעדנעזיוט ןעוועג טציא
 רעניטנייה טימ רָאנ טריסערעטניא ךיז ןוא ,ךעלכיב עשיסור רָאנ

 טָאהעג ןעבָאה םירבה עניימ ןוא .שיסור ףיוא --- גנודליב
 .ךיא יו ןעסערעטניא עגיטסייג עבלעזיד

 ,(הייצ ערעטיש טימ לעגניא א ןעוועגנ זיא ייז ןופ רענייא
 -לָאס ןעטנידעגסיוא ןַא ןופ ןהוז רעד -- לעדאנ ןעמָאנ ן'טימ
 יו ,סעטַאט עכלעזַא ןעבָאה סאלק ןעשיטַאבעלַאב םעד וצ .טַאד

 טפאשטנַאקַאב ַאזַא טָאה סוחי ןייק ראפ ןוא ,טרעהעג םינ ,רענייז
 יד ןערָאװעג טרהיפעגנייא ןיא סע רעדייא .טנעכערעג טינ ךיז
 ראפ ןעמ טנעלפ ,טסניד רעשירעטילימ ןופ "םעטסיס עיינ,

 .ןרעטלע עמירָא ץנַאג ןופ םירוחב ןעבעגּפָא סנעטסיימ ןעטַאדלָאס
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 עניילק ַא רָאנ ןוא ,ןערהָאי עליפ טסניד ןיא ןעביילב ןעגעלפמ ייז
 .ןעדנעגעג עשיריא יד ןיא קירוצ ןעמוק טגעלפ ייז ןופ להָאצ
 !ענייז טדעטש עשיסור ערעדנַא ןוא עװקסָאמ ,גרובסרעטעּפ ןיא
 יד ןעשיווצ ןעוועג ןעטַאדלָאס עשידיא עטנידעגסיוא עגינייא
 טייבראעגפױרַא ןעטרָאד ךיז ןעכָאה ייז .ןעדיא עטסכייר
 טינ ןעטרָאד ןעבָאה ,ןעטַאדלָאס ענעזעוװעג ןייק טינ ,ןעריא)
 רעבָא עטיל רעד ןיא ןנוא ייב .(טכערךיואו ןייק טַאהעג
 -ערינ יד ןוא עטסמירָא יד ןעשיווצ טנעכערעג ךיז ייז ןעבָאה
 סאלס ןיימ ןופ לעגניא ַא טלָאװ ךילנהעוועג .ןעילימאפ עטסגיר
 בָאה ךיא .ט'רבח'עג טינ ךיז רעטָאפ ַאזַא ןופ ןהוז םעד טימ
 רעטנידעגסיווא ןַא .שרעדנַא ץנַאג טקוקעג םעד ףיוא רעבָא
 ,טינ יצ ,שילַאקיטַאמַארג -- שיסור ןעדייר ךָאד ןעק טַאדלָאס
 סָאד ןוא .רעטעפ ןיימ ןוא עטַאט ןיימ יו רעסעב ךס ַא יבֵא
 ,לעדאנ ןוא ,םירקיע עלַא ןופ רקיע רעד ןעוועג רימ ייב זיא
 עשיסור עטנעכייצעגסיוא ןַא טַאהעג ךילקריוו טָאה ,לעגניא רעד
 ,ףיקת ַא ןעוועג רָארג רימ ייב רע זיא ,ָאזלַא .ךַארּפשסיױא

 ךיז ןעגעלפ ךעלנניא ערעדנַא עכילטע ןוא ,ךיא ןוא לעדַאנ
 טייבראעגסיוא זנוא ייב ךיז טָאה סע .קיטַאמַארג ןיא ןערעהראפ
 ןא ןעװעג ןיא זנוא ייב יו טקנוּפ ,טרָאּפס קיטַאמַארג ןימ א
 .טרָאּפס קיטעמפירַא

 -ַאמארג ןעק ךיא זא ,ט'נקסּפ'עג גנאל ןיוש טָאה ןילָאגרַאמ
 "יו םעד וצ ךיז ךיא בָאה ןעגנעווטסעדנופ .טנעכייצעגסיוא קיט
 .תדמתה טימ ןעמונעג רעד

 -נַא, .ןינע םעד רעביא רעכיב ענעדישראפ ןעוועג ןענייז סע
 -ענ ןענייז "קיטַאמַארג ס'ווָארָאװאג, ןוא ?קיטַאמַארג ס'וָאנָאט
 בָאה ךיא סָאװ יד יװ קרעוו ערעכילדנירג ןוא ערעסערג ןעוו
 ."טאהענכרוד , ךיוא ייווצ עזיד ךיא בָאה .טנערעלענ רהעירפ
 רענייא .טנעגונאב טינ ךיוא ךָאנ ךיז ךיא בָאה םעד טיט ןוא
 -עג ןיא קיטַאמַארג רעשיסור ןיא עטרעלעג עטסגיטכיוו יד ןופ
 ראפ לעכיב םעניילק ַא טָאהעג טָאה רע .שטערג יאלָאקינ ןעוו
 -יא ךוב ןעקיד ,ןעסיורג א טַאהעג ךיוא טָאה רע ןוא ,ןעלהוש
 פיפ ןעוועג ץלא זיא ןעטרָאד .דנַאטשנעגעג ןעבלעז םעד רעב
 -העלקרע עליפ טימ ,ךעלכיב ערעדנא עלא ןיא יו רעכילרהיפסיוא
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 "יורג ,רעקיד רעזיד .ןעטלאהטנע טינ ןעבָאה ענעי עכלעוו ןעגנור

 ."שטערג רענלָאּפ; רעד סלַא טנאקַאב ןייז טגעלפ ךוב רעס

 ןעמָאנ ן'טימ ןעטנרעלעג א ןופ ןעוועג ךיוא זיא ךוב רעכילנע ןא

 .ןןָאקָאטסָאװ

 -רעהירפ ַא וצ טרעהענ ךילטנעגייא ןעבָאה קרעוו עדייב עזיר

 .ךיורבעג ןופ סיורא ןעװעג טציא ןיוש ןענייז ייז ,רוד ןעגיד

 טנאקאב ייז טימ זומ ךיא :ט'נשקע'עגנייא ךיז בָאה ךיא רעבָא

 .ןערעוו

 ינרוטַארעטיל, םעד ןיא ןעהערדמורַא ךיז טפָא געלפ ךיא

 רעד ןופ טייו טינ לעקילואוואז רעניילק א --- ?קאלואערעּפ

 טימ ןעמונראפ ןעצנאגניא טעמכ ןעװעג זיא רעכלעוו ,טסָאּפ

 -וז ךיא געלפ ןעטרָאד .רעכיב עשיסור עטצינעג ןופ ךעלמערק

 "עג ךיא בָאה טרָאד ןוא ,סקיטַאמַארג ןוא סעקינשטַאדַאז ןעכ

 -לאּפ , ןעטלַא ץנַאנ ַא ןוא "שטערג ינלַאּפ , ןעטלַא ץנַאג ַא ןעגָארק

 ,"ווָאקאטסָאװ ינ

 "עק רעזנוא ןיא ןעציזּפָא ךיא געלפ טכענ ןוא געט ענעצנַאג

 .רעכיב עזיד רעביא ףיוה ס'יקסווָאלזָאק ןיא רעמאק-רעל

 רַאפ םש א ןעמוקאכ ךיא בָאה זיירק ןעשלעגניא ןיימ ןיא

 .ןרמל-קיטַאמַארג א

 "ורג רעזיד וצ טרעהעג ןעבָאה סאוו ,ךעלגניא ערעדנא יד ןופ

 ן'טימ לעגניא ַא ןעגָאמרעד ָאד ךיא ל?יוװ ,ן'לעדַאנ רעסיוא ,עּפ

 ן'טימ לענניא א ןוא ,ןהוז א ס'רענשזריפ א ,ןַאמדלָאג ןעמָאנ

 עלעטש א טָאהעג טָאה רעטָאפ סעמעוו ,סענאדאב לואש ןעמָאנ

 ,להק רענליוו םעד ייב

 ,סַאנ עשטייט ףיוא טניואוועג טָאה עילימאפ סענַאדַאב יד

 -ניירא ןעטראד נעלפ ךיא ןוא ,קילואוואז סעביוט עקטיג ןעבעל

 רימ ןיא רע .רימ ןופ רעגניא ןעווענ זיא סענַאדַאב .ןעמוק

 וצ עביל ןייז טימ ןוא רעטקַארַאכ ןייז טימ שיטַאּפמיס ןעוועג

 ןעועג רעטָאפ ןייז זיא ךיוא .קיטַאמַארג וצ ןוא קיטעמפירא

 רעגייטש ןייז ּףיוא -- ןוא ,רַאנ ןייק טינ ,שנעמ רעמהענעגנַא ןא

 .רעקנעד ַא --
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 .ןעגיוא עקַאסָאק -- .ןעלָאמ ךיז ןרעל ךיא -- .סמַאלבדלָאג יד

 -עג טעדניירפַאב טנעהַאנ ךיא ןיב טייצ רעבלעז רעד םורַא
 ,טַאלבדלָאג עלעקנַאי רבח-?הוש ןעגידרעהירפ ןיימ טימ ןערָאװ
 -ןַצ טייצ ךס א ןעגנערבראפ ןעמונעג רימ ןעבָאה זייווכעלסיב ןוא
 .ןערעטלע ענייז ייב סנעטסיימ רעבָא ,זנוא ייב לָאמא -- ןעמאז

 ערעזנוא יו ערעסערג א ןעװעג זיא עילימַאפ טַאלבדלַאג יד
 טכַאר ,טָאה רעטָאפ רעד ,רעטקַארַאכ רעדנַא ץנַאג א ןופ ןוא
 -נַארפ רע טָאה סלאפנעדעי ,זירַאּפ ןיא טניואוועג לָאמא ,ךיז

 -יפ רהיא טימ טנאקאב ןעוועג זיא ןוא גיסילפ טדערעג שיזיוצ

 עשיטאבעלַאב ןיא ןעבעגעג רע טָאה ןעקָארוא יד .,רוטארעט
 .בוטש ןיא ךיז ייב רעדָא רעזייה

 רעבָא ,רעגייטש ןעשידיא ן'םיוא טרהיפעג ךיז טָאה זיוה יד
 ,רערהעל רעד ,טַאלבדלָאג .זנוא ייב יו שידָאמ-טלא יוזא טינ

 -עטניא ןא טאהעג טָאה ןוא ,גיטלעוו-טנייה טדיילקעג ןעוועג זיא

 .ןהעזסיוא ןעטנעגניל

 ףיוא ,ףיוה ס'עילע לעסָאי ןיא טניואוועג טָאה עילימַאפ יד
 רשפא ןוא) ןעטייווצ ַא ףיוא ,רעקצינמָאק ןעבעל ,סָאג ענלַאװַאז
 ןוא עגיטכיל רהעז יירד רעדָא ייווצ ןיא ,שזאטע (ןעטירד ַא ףיוא
 רעד יו רענניא ןעוועג זיא רעטומ יד .ךעלרעמיצ עגיטכיצ רהעז

 -נניא עלא ,רעדניק ריפ טאהענ ןעבָאה ייז .רעדנַאלב ןוא רעטָאפ

 -טלע רעד ןעװעג ןיא ,רבח ןיימ ,עלעקנַאי עכלעוו ןופ ,ךעל
 רעד וצ ךילנהע רהעז ןוא דנָאלב ןעוועג זיא עלעקנאי .רעטס
 .רעטומ

 ןא יװ ןייר ןעוועג רעמיא ייז ייב ןענייז סעגָאלָאדַאּפ יד

 ןעמ זיא רעזייה עשידָאמ-טלא ןיא .שיט רענעשַאװענּפָא-טשרַאקַא

 ךיז טָאה ץלא טעמכ טניואוועג ןעוועג טינ טייקניטכיע אזא וצ

 בָאה ךיא עכלעוו ןופ ,רעזייה ערעדנַא יד ןיא יו טינ טרהיפעג אר

 ,טסואוועג

 טזוומענ ךיז טָאה ןעמ .ךייר ןעווענ טינ זיא עילימאפ יד

 ןעוועג רעדניק יד ןענייז ךָאד .ןעשָארג ןעדעי טימ ןענעכער
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 ןעבעל רעצנַאנ רעד ןוא ,ךיא יו רענהעש ןוא רעסעב טריילקעג

 ךיז טָאה ךיוא .רענייטש ןערעטיירב א ףיוא ןעגנַאגעג ָאד ןיא

 רעדַא זנוא ייב יו טייקכילטקניּפ רהעמ טלהיפענ ץלא ןיא ָאד

 ?ייט א ןעװועג זיא עכלעוו ,טייקכילטקניּפ א ; ןעמהומ ןיימ ייב

 -ערעגסיוא רעד ןופ יא ,טייקניטכיצ רעניימעגלא רעד ןופ יא

 ,טייקטנעכ

 ,החּפשמ רעויד טימ ןעראווענ טנאקאב טוג ןיב ךיא ןעוו

 םעד ןופ גיניזטסואוואב ןעראוועג לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא ןיב

 -אב ַא טימ ,עלעטלעוו ערעדנוזַאב א זיא בוטש עדעי זא ,טקאפ

 -סיוא טינ ךילריטַאנ ןַאד סָאד בָאה ךיא ,רעטקאראכ ןערעדנוז

 רימ ייב רעבָא ןיא קנאדעג רעד ,רעגייטש ןעזיד ףיוא טקירדעג

 .ךילטייד ןעוועג

 -ַאב-עזייר סנעטסיימ ,רעכיב עשיסור ןעזעל טנעלפ עלעקנַאי

 ערעייז ןוא רענאקירעמַא עסייוו ןענעוו ןעגנולהעצרע ,ןעננוביירש

 ןוא רעלדנעה-ןעפאלקש ןענעוו רעדָא ,רענַאידניא טימ תומחלמ

 -יא ןעוועג ןענייז ןעננוללהעצרע יד .ןעפאלקש עצרַאוש ערעייז

 רע ,דעיר ןיעמ ןופ סנעטסיימ ,קרעוו רענאקירעמא ןופ טצעזרעב

 ןעמָאנ ן'טימ רוחב ַא ייב "טַאקָארּפ , ףיוא ןעמענ רעכיב יד טגעלפ

 -רָאבוצסיױוא ףיוא קעטָאילביב ַא טָאהעג טָאה רעכלעוו ,ןָאסלעכימ

 גרַאב ַא טימ סָאנ ן'פיוא ןהעז טפָא געלפ ךיא ןעכלעוו ןוא ,ןענ

 קילב ןעטסנרע ןעטגנערטשעגנָא ןא טימ ,םערא ן'רעטנוא רעכיכ

 ןוא רעכיב ענייז יו ךאז רעדנַא ןייק יוװ יוזא ,ןעניוא ענייז ןיא

 לָאמ ןהעצ .טריטסיזקע טינ םהיא ראפ ןעטלאוו ןעדנוק ענייז

 .ןהעז םהיא ךיא נעלפ גָאט ַא

 -טולב יד ןופ טלַאהניא םעד ןעלהעצרעד רימ טנעלפ עלעקנַאי

 געלפ ךיא ןוא ןעזעלעג טָאה רע סָאװ תושעמ עדנערעווילגרַאפ

 בָאה ןיילא רעבָא .סערעטניא ןעטספיט םעד טימ ןערעהוצ סָאד

 "אב טנעקעג טינ בָאה ךיא .ןעזעלעג טינ רעכיב עכלעזא ךיא

 ,טלעג-"טאקָארּפ , יר ןעלהָאצ

 לָאמַא ,שיריא ףיוא לָאמא טרערעגנ ךיז ןעשיווצ ןעבָאה רימ

 ,שיסור ףיוא רהעמ ץלא ,רעטייו סאוו .שיסור ףיוא

 -וצ ןעמיורט ,ןעסעומש ,ןעמאזוצ ןעריצַאּפש ןהענ ןענעלפ ריפ

 א ךיוא רָאנ ,טריילקעג טענ ןעװעג רָאנ טינ זיא רע ,ןעמאז
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 רענהעש ַא טימ ,ןעקָאל עדנַאלב עכילגנַאל טימ ,פעגניא רענהעש
 "יא ךיז בָאה ךיא) רימ ןופ רענהעש ןעוועג זיא רע .,לערוגיפ
 עמַאמ ןיימ רעבָא םענהעש ןייק םינ ראפ ןעטלאהעג טּפיוהרעב
 רימ זיא רע .(רימ טימ ןענַאטשרַאפניײא ןעוועג טינ םעד ןיא זיא
 רימ טגעלפ טיײקכילטקניּפ ןוא טייקטענ ןייז םגה ןעוועג ןעלעפעג
 א ןעגָאז םהיא געלפ ךיא ןוא ,רלודעג ןופ ןעננערבסיורא לָאמַא
 ךיז רימ ןעבָאה טגירקוצ .םעד ןעגעוו רעטרעוו עגיכעטש רַאַּפ
 .טינ לָאמנייק רעבָא

 ןעריסערעטניא ןעמונעג זנוא טָאה טָאג ןענעוו ענַארפ יד
 -רַא ןוא ןעדייר טפָא םעד ןעגעוו ןעגעלפ רימ ןוא ,טסנרע ץנאנ
 םעד ןיא רעבָא רימ ןעבָאה קלָאט ןייק ,ןעריטנעמוג
 ןוא ,טעשזדנַאלבעגמורא ןעבָאה רימ .ןהעגרעד טנעקעג טינ ןינע
 -עג טינ רימ ןעבָאה נעװ ן'פיוא ןערהיפפיורא זנוא לָאז סע רעוו
 -וולג א רעבָא ,םורפ רהעז ןעוועג טינ זיא רעטָאפ ןייז .טַאה
 .ןעועג רע זיא דעגיב

 -ענ רימ רע טָאה םהיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו לָאמנייא
 ןופ טריּפָאק טָאה רע ןעכלעוו ,עלעדנעה ַא ןופ דליב םעד ןעזיוו
 יזא -- ןעראוועג טניוטשרע ןיב ךיא .גנונכייצ רעטקורדעג א
 טערטרַאּפ םעד טריּפָאק רע טָאה ךָאנרעד .ןעוועג סָאד זיא טוג
 ,ןעטשרע םעד םלעהליוו ,רעזייק ןעשטייר ןענידסלאמאד םעד ןופ
 סָאד ."ןעדרָאב-ןעקַאב , עסייוו יד טימ םלעהליוו ןעטלא םעד
 זא ןהעזעג ןעבָאה עלא .טרעדנואווראפ רהעמ ךָאנ רימ טָאה
 ,אזלא .(ןענעכייצ ,ןעלָאמ) "ןעוועסיר, םוצ טנַאלַאט טָאה עלעקנַאי
 טָאה רעטעּפש ןוא ..אלָאקש איאנלאווָאסיר רעד ןיא קעווא רע זיא
 ,ןעביירשרַאפ וצ ךיז ךיוא טדערעגוצ רימ רע

 טּפעלקענ טינ טיײברַא ַאזַא וצ ךיז ןעבָאה רעגניפ עניימ
 -ערעטניא רעמיא לעגניא א ראפ ןענייז ןעננורהאפרע עיינ רעבָא
 .עשיסור ַא ןעוועג זיא אלַאקש איַאנלאווָאסיר יד ןוא .טנאס
 .טרערעג טינ שיסור יװ ךַארּפש רעדנַא ןייק ןעטרָאד טָאה ןעמ
 ,בנא .ןעמוקוצנָא ןיחַא ןעוועג טיירעב ךיא ןיב ןיילַא םעד בילוצ
 -אזקע ןייק ןיא .ןָאט-וצ-ןיהא טייצ יד ואוו טַאהעג טינ ךיא בָאה
 .ןעוועג טינ זיא ןעמוקניירא םייב ןעמ
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 יֿפָארַא  ףיוה ןעסיורג ַא ףיוא ןעוועג זיא ?הושד-סגנונכייצ יד

 םעד ןוא ןעטרָאג ןעשינַאטָאב םעד ןופ טייוו טינ ,"סָאנ רעטיירב

 סָאד זיא ,ןעטרָאג םוצ ןעגנַאגעג זיא ןעמ ןעוו ,ץַאלּפ לַארדעטַאק

 .טנאה רעקניל רעד ןופ ןעמוקעגנסיוא

 טימ לופ לָאז רעסיורג ַא ןעועג זיא רעמיצ-סַאלק רעד

 ייב .ןענעכייצ םוצ ךעלטערב טימ ךעלשיט ןוא ןערוגיפ ענעסּפיג

 ןעטסירק עגנוי ייוצ ןעסעזעג ןענייז רעטסנעפ יד ןופ רָאּפ א

 -ירָאנימ עניילס א .ברַאפיליוא טימ רעדליב עסיורג ןעלָאמעג ןוא

 ךיוא זיא ןעסור .ןעדיא ןופ ןענַאטשַאב זיא רעליש יד ןופ טעט

 רערהעל יד .ןעקאילַאּפ ןעוועג ןענייז עגירעביא יד גינעוו ןעוועג

 "עג עלא ןעבָאה להוש רעד ןיא ןוא עשיסור ןעוועגנ רעבָא ןענייז

 ,שיסור טדער

 -- ווָאנאזעיר ןעמָאנ ן'טימ רערהעל א ןעמונענפיוא טָאה רימ

 ַא טימ ,ררָאב עסייו ,ענהעש ,עסיורג א טימ ןַאמ רעכיוה ַא

 ץנאג טלעטשעג רימ טָאה רע .ןעטוג א םינּפ םענהעשדדליב

 .ןענארפ נינעוו

 !טוג ,נ 4? אה ,ןענעכייצ ןענרעל ךיז טליוו רהיא ---

 .ןהענ טעוו'ס יוװ ןהעז ז'רימ

 -ַאּפ ןעניוב א ןעבענענ רימ רע טָאה רעטרעוו עזיד טימ

 רע ןוא ,רוניפ עטקורדעג עכַאפנייא ןא ןוא טפיטשיילב א ,ריפ

 .ןעצעז וצ ךיז ואוו ץַאלּפ ַא ףיוא ןעזיוועגנָא רימ טָאה

 -עג רעדיװ ,רעקעמ ַא טימ ןעבירעג ,טנעכייצעג בָאה ךיא

 םעד ןיא בָאה ךיא .טנעכייצעג יו ןעבירענ רהעמ ;טנעכייצ

 ןעפיול טלָאװעג ךיז טָאה רימ .ךָאֹל א ןעבירעגסיוא ריּפַאּפ

 ,ןייז ֹוצ הדומ טַאהעג טינ טומ ןייק רעבָא בָאה ךיא  .םיהַא

 טינ רימ וצ וליפא זיא ווָאנאזעיר ,ןעלאפעגכרוד ןיב ךיא זא

 .ןעננאגעגוצ

 ןעניוב םעיינ ַא ןעמונעג םהיא ייב ךיא בָאה ןעגרָאמ ףיוא

 -רעד .רוניפ יד טנעכייצענרעביא זיא סע יוװ בָאה ךיא  .ריּפאַּפ

 -העל רעד .עטירד ַא ,עטייוצ ַא ןעבעגעג רימ ןעמ טָאה ךָאנ

 -כיררַאפ ,ןעדנוקעס רֶאֹּפ א ףיוא רימ וצ ןהענוצ טנעלפ רעד

 רע טָאה לָאמנייא .ןעדניוושראפ רעדיוו ןוא טייברא ןיימ ןעט

 ףיוא רוניפ עצנַאג יד טנעכייצעגרעביא ןוא טצעזענוצ ךיז
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 טָאה גידנעדייר ןוא ,טדערוצ ךיז רע טָאה ייברעד  .ריּפאּפ ןיימ
 .גיטומטוג טלעכיימשעגוצ רע

 טָאה -- ןעמוקסיורַא טינ ךייא ןופ טעוו רעלחַאמ ןייק ---
 .(סעשזדנארא) סעניסלעּפַא טפיוקרַאפ רעסעב -- טגָאזעג רע

 ךיא ןא ,ןָאט ןעכילדניירפ ַאזַא טימ טגָאזעג סָאד טָאה רע
 םהיא ןיא רעטכעלעג ןיימ ןוא .טכַאלוצ גידנעליוו-טינ ךיז בָאה
 .ןעראוועג ןעלעפעג

 -וד , ,טגָאועג רע טָאה -- ןעבעל םעד טינ ךיז םענ ,ונ --
 טרָאפ וטסעו רשפא .ןהעז ןעלעװו רימ -- ,רימ "גידנעצ
 .ןערוגיפ עשירטעמָאעג ןענעכייצ ףורּפ .ןיא סע סאוו וצ ןעגיוט

 עטבראפעג:סייו יירד טלעטשעגקעװַא רימ ראפ םָאה רע
 -רעד ןוא עדימאריּפ ַא רהיא ףיוא ,עגיטנַאק-ריפ א --- ךעלצעלק
 רעדנא ןא יו ןהעזעג בָאה ךיא .רוניפ רעדנַא ןא סעּפע ייב
 -סינטלעהראפ יד ןעטייוו ןופ טפיטשיילב ןייז טימ טסעמ רעליש
 יוזא ךיוא ךיא בָאה ;רֹוגיפ ַא ןופ טיירב ןוא גנעל עגיסעמ
 .ןָאטעג

 ןעטוג א וצ יו ןעמוקעגוצ רימ וצ ןיוש זיא ווָאנַאיזער
 :טגָאזעג ןוא טייברא ןיימ טקוקאב טָאה רע ,ןעטנַאקַאב

 רעבָא ןענייז רענניפ יד ;וטסהעטשראפ ,ןהעטשראפ ---
 עיניפ עכיילג ןייק סעּפע ךָאד טסנעק .ענידנעקניה ריד ייב
 ,ןעכאמ טינ

 .ננונכייצ עצנאנ יד טכאמעגרעביא רעדיוו טָאה רע ןוא

 טנַאװ רעטסטייוו רעד ייב ןעסעזעג זיא טַאלבדלָאג עלעקנַאי
 ןענופעג ךיז ןעבָאה סע ואוו ןעטרָאד -- לַאז ןעסיורג םעד ןופ
 עכילשנעמ ענעסּפיג ןופ ןעלָאמעג טָאה רע .רעליש ערעגיטכיוו יד
 עצרוק א ןיא .סטרעוורָאפ ןעגנאגעג לענש ןיא רע ןוא ,ןערוגיפ
 ןעשנעמ עגידעבעל ןעלָאמ וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה םורַא טייצ
 רעליש יד ןוא דרָאב א טימ טסירק ַא ןעמוקעג ןיא גָאט עלא
 ןופ רעדעי ,טנעכייצעג םהיא ןעבָאה עּפורג רעטסכעה רעד ןופ
 .עיציזַאּפ ןייז

 א טרעהעג ךיוא טָאה עּפורג רעניא'ןָאךעביוא רעד וצ
 -סיוא ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו ףיוא םינּפ ַא טימ רוחב-הבישי
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 רע זא ןוא רוחב-הבישי א ןיא רע זא :ןעכאז ייווצ ןעסָאגעג

 .טכאמעג רימ ףיוא רע טָאה קורדניא אזא טנַאלַאט טָאה

 8 :ןעדיא ייוצ ךָאנ טםרעהעג ןעבָאה עפורג רענעי וצ

 א ןוא ,ףיוה ס'ןיסיק המלש ןופ ,סאּפ ןעמָאנ ן'טימ עלעגניא

 ,ןַאמ א ןֹופ ןהוז רעד ,יקסווָאקטוב ןעמָאנ ן'טימ גנוי רענהעש

 עּפורג יד זיא רעטייו .ץַאלּפ-רעמוו א ןעטלאהעג טָאה סאוו

 ,ןעטסירק ןופ ןענַאטשַאב

 ןוא רוחב-הבישי רעד ,עלעקנַאי יװ ןהעזעג בָאה ךיא ןעוו
 בָאה ךיא .ןערָאװעג גיטנעהּפָא ךיא ןיב ,"ןעוועסיר , סַאּפ

 .תנותח רעדמערפ ַא ףיוא ןעכָארקראפ ָאד ןיב ךיא זא ,טסואוועג

 ךיא .לעפייווצ ןייק ןעוועג טינ רימ ייב ןיוש זיא םעד ןענעוו

 ,"העטשראפ, ךיא זא דלַאביװ :ט'נשקע'עננייא רעבָא ךיז בָאה

 ןעלעװ ,טינ ןעגיױט רעגניפ יד ביוא .ןענרעלסיוא ךיז ךיא זומ

 .ןעניױט אי ןעלעוו ייז זיב ,ןעטײברַא גנַאל יוזא ייז

 .םייה רעד ןיא ןוא להוש רעד ןיא "טעוועסירעג , בָאה ךיא

 ןעדניצנֶא ,ןעפאבפיוא לָאמא ךיז ךיא נעלפ טכַאנ ןעטימ ןיא

 ."?ןעוועסיר, ןעצעז ךיז ןוא עלעּפמעל ןעקניניילק רעזנוא

 -ַאנרַאה ןַא ןעגנַאהעגנפיוא רימ רַאפ ןיוש טָאה ווָאנַאיזער

 -פיוא סָאד בָאה ךיא ןוא ,סּפינ ןופ רוגיפדךעמולב ַא -- ?"טנעמ

 -ערג א ןעבעגעג רימ רע טָאה ךָאנרעד .ריּפאּפ ףיוא ןעלָאמעג

 ,טנעמאנרָא ןערערעווש ןוא ןערעס

 ןעכירטש-טּפױוה יד -- "דוטנָאק, םעד טפערטאבנָא סָאװ

 ,"גנַאג א ףױא ןעגנאגעג , רימ ייב ןיוש זיא --- רוניפ רעד ןופ

 .טנעמילּפמָאק ַא ןעבענעג רַאנָאז רימ ווָאנַאיזער טָאה לָאמנייא

 ."עטכעלש ןייק טינ, ךיא בָאה נא ןא זא טגָאזעג טָאה רע

 בָאה ךיא .,ןעמוקעננָא טינ רימ טייברא יד זיא טכייל

 רוטנָאק רעד רעדייא טקעמעג ךס א ןוא טרעטאמעג גונעג ךיז

 ןיא ןעראוועג גיטרַאפ זיא רע ןעוו רעבָא ,ןעראוועג גיטראפ זיא

 .טונ ןוא ניטכיר ןעוועג רע

 -יֹוהעננֶא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,טייצ יד ןעמוקעג זיא דלַאב

 ךיא בָאה ָאד .סנעטָאש ןעכַאמ -- "ןעוועשוט , ןענרעל וצ ןענ

 טהעג ךַאז רענידכעלייק ַא ףיוא זא ,טקרעמַאב לָאמ ןעטשרע םוצ

 ןופ ןוא ,ןעטָאש ןעטכייל א ןיא רעביא זייווכעלסיב טכיל ירד
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 ןעמ ןעוו .רעטייוו ױזַא ןוא ,ןערעלעקנוד ַא ןיא ןעטָאש ןעטכייל ַא
 -כעלייק יד ךיז טלתיפ ,ןייז וצ ףראדעב סע יו סָאד טכַאמ
 טציא ךיז ךיא בָאה ןעכאז עכלעזא ערעדנא ןוא סָאד .טייקגיד
 סאוו גנוקעדטנע רעדעי ןופ ןוא ,לָאמ ןעטשרע םוצ טסואוורעד
 .ןעראוועג טרעטסיינַאב ךיא ןיב טכאמענ בָאה ךיא

 -יילב ןעטסָארּפ ַא טימ ןעכַאמ רימ ןענעלפ רוטנָאק םעד
 -ץנַאג ןייק טינ ןוא ןעקיד ַא ,ריּפַאּפ ןעטסָארּפ ַא ףיוא טפיטש
 ןעמ טגעלפ ,ןעראוועג גיטרַאפ זיא רוטנָאק רעד ןעוו .ןעסייוו
 -- טפיטשיילב םענלאוועשוט ַא ןוא ,ריּפַאּפ ערעסעב ןעבעג זנוא

 "סָארּפ םעד ןופ טייז ןעקניל םעד .ןעצראוש ַא ןוא ןעכייוו ַא

 -סיוא םהיא ,ליוק טימ ןערימשַאב ןַאד רימ ןעגעלפ ריּפַאּפ ןעט
 ריפ יד ייב ןוא ,ריּפַאּפ ןעגיוב ןערעפעב םעד רעביא ןעטיירּפש

 ןַאד ."סעקבָאנק, ענעשעמ טימ ןעװעליּפשוצ םהיא ןעלקניוו
 ַא טימ ןהעגרעביא רוטנָאק םעד ןופ ןעכירטש יד רימ ןעגעלפ

 ףיוא ,ןעטנוא זיא רוטנָאק רעצנַאנ רעד זיב טפיטשיילב ןעטסָארּפ

 -סָארּפ םעד .ליוק טימ ןערָאװעג טקורדעגּפא ,ריּפאַּפ ןעסייוו םעד

 ןאד ןוא ,ןעפראווקעווא ןוא ןעסיײרּפָארא רימ ןעגעלפ ריִּפַאּפ ןעט

 .ןעועשוט ןעמענ ךיז רימ ןענעלפ

 ןענַאטשראפ בָאה ךיא .טגיױטעג טינ ךיא בָאה םעד וצ
 יו ןוא ,ןעטָאש טרָאס ַא רַאפ סָאװ ,ןעטָאש ןעבָאה ףרַאד ןעמ ואוו

 טפראדעג רעבָא ןעמ טָאה סָאד ;ןָאט סָאד ףרַאד ןעמ יוזא

 .טלהעפעג רימ טָאה דלודעג ןוא ;דלודעג טימ ןעטײברַאסיוא

 עמרָאפ רעד ןיא "ןעניילג ןעטָאש םעד טגעלפ עלעקנַאי

 -עפ יד יו טציירקעגרעביא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעכירטש ןופ

 -וק וצ ןהעש ןעוועג זיא סע .עקטאס א רעדָא ץענ ַא ןופ םיד

 יזא סױרַא םהיא ייב ןעמוק ץענ םעד ןופ ךעלעכעל יד יו ןעק

 ,רערעטיש ָאד ,"ךעלכעקעל, רעדא ,ךעלעטסעק ענעגיוצוצ יו

 -ירענ סנעטָאש יד טָאה רע .טכידעג רָאנג ָאד ,רעטכידעג ָאד

 -עג טינ ָאד טלָאװ ןיילַא דלודעג רעבָא ,דלודעג טימ טעוועס

 -עלטסניק א טימ טייבראעגסיוא ייז טָאה רע .טרעוװ ןייק טָאה

 םעד טימ ןעציז טנעלפ רע .ןח טימ ןוא םעט טימ ,סעווצ ןעשיד

 ץיּפש רעד ,טײז-ַאךֶא לעסיבַא ּפָאק יד .טנַאה ןיא טפיטשיילב

 טגעלפ גידנעציז יוזא ןוא ;ןעּפיל יד ןופ סיורא לעסיבַא גנוצ
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 רער ןיא ,גנעל רעד ןיא ,ןעכירטש יד ןעפרַאו ןוא ןעפרַאו רע
 םהיא ייב רוניפ יד טגעלפ זייווכעלסיב ןוא ,טײז-ַא-ןָא ,טיירב

 טלָאװ יז יו יוזא סעּפע -- המשנ ןוא טייק'טלוב ןעמוקאב

 -ַאב-ףושכ יד טימ טלָאװ רע ןוא ,טייהנעגרָאבראפ ןיא טבעלעג

 רעסייו רעד ףיוא זייווכעלסיב רהיא רעגניפ ענייז ןופ ןעננונעוו

 ןעבָאה ךיא נעלפ ?היפענ ןיפ אזא .טעשטסאלעגסיורא טלעוו

 .טעוועשוט רע יו גידנעקוס

 ףיא .ןהעש טנעקעג ךיא בָאה לעקיטש ןייא ןעװעשוטּפָא

 "יילב ןיי .טַאהעג טינ דלודענ ןייק רעבָא ךיא בָאה רהעמ

 ןוא ;ךיז ןעראש ןוא ןעגנירּפש ןעזָאלקעװא ךיז טגעלפ טפיטש

 .רוטנָאק ןעטוג ַא ןערהיפרעביא רימ טנעלפ

 -וט עניימ טימ בָאה ךיא ןעוו ,ןעכָאװ ןעוװעג ןענייז סע

 בָאה ךיא ואו .טלעו א ןעלָאמראפ "ךעלעטסעק, ענלאוועש

 טסעדראפ סע ךיא בָאה ריּפַאּפ ?עקיטש ענידייל ַא ןענופעג רָאנ

 .ןעכירטש עטציירקעגרעביא טימ

 רענייא רָאנ ,ווָאנַאזעיר םינ ןעוועג זיא רערהעל-טּפיוה רעד

 ןוא ךיוה ,גיצפופ רהָאֹי א ןופ ןַאמ א ,ווענטורט ןעמָאנ ן'טימ

 ,ררָאב ,עכיליורג סָאװטע ,עצרַאװש ַא טיס ;זיר ַא יװ ,סיורג

 ןעועג זיא רע .ןעניוא יד ףיוא ןעלירב עיולב-לעקנוד טימ ןוא

 .לוש רעד ןופ ?ַאּפיסנירּפ רעד

 ענייז ןוא סָאד .טירט עמַאזננַאל טימ ןהעג טנעלפ רע

 ןא רוניפ עכיוה ,עסיורג ןייז ןעבענענ טָאה ןעלירב עלעקנוד

 טגעלפ ןעטָאש ַא יװ ױזַא .טייקניטכיוו רעשיגַארט ןופ קורדסיוא

 טינ רעבָא רע טָאה ארומ ןייק ,לַאז ן'רעביא ןענעװַאב ךיז רע

 רעכילרהע ןא ןיא רע ןא ,טרעהעג בָאה ךיא ןעפורעגסיורא

 טלהיפעג םהיא וצ ךיא בָאה ;רעלטסניק רעטונג ַא ןוא שנעמ

 רע זא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה ריס .דיילטימ ןוא טקעּפסער

 ,קילגנוא ןא סעּפע טָאה

 -טרַאיל ןוא רעניטסול ןעוועגנ ןענייז רעליש עכילטסירק יד

 טלהיפעג רהעמ ךיז ןעטלָאװ ייז יו יוזא ,עשידיא יד יו רעגיר

 -יש עשידיא עלופטנַאלַאט יד רעבָא .םייה רעד ןיא ךיז ייב יװ

 ןהעזעגסיוא רעבָא ןעבָאה ייז ,טונ טלהיפענ ךיוא ךיז ןעבָאה רעל
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 רעליש רעשידיא ןייא רָאנ .,טגרָאזראפ יוװ יוזא -- רעטפנרע

 -יטש עכילטסירק יד טימ ןעמאזוצ טלעוו א ןערהעקרעביא טגעלפ

 -ַאט ןייק ןוא ,עילימאפ רעכייר א ןופ ןעוװעג זיא רע .סרעפ

 .טאהעג טינ רע טָאה טנַאל

 דיא א יו ןעמירקרעביא טנעלפ ןעטסירק יד ןופ רענייא

 ןא ןעגנוזעג רע טָאה דנַאנַאכָאנ נעט עכילטע ןוא ,שיסור טדער

 רעשידיא א ןוא טָאדלָאס א ןעגעו עלעדיל עגידנעטשנַאנוא

 ןעשידיא א טימ ט'רבח'עג רעבָא ךיז טָאה רע ,לעדיימ-ןעסאג

 ."טנעמיד , א ןזיא רע זַא טגָאזעג ןעבָאה עלַא ןוא ,רעליש

 גנאל לע ךיא זא טסואווענ ךיא בָאה ןעצראה ןיא ךיז ייב

 ,ןעוװעג רָאנ זיא ענארפ יד ,ןעביילב טינ להוש-טסנוק רעד ןיא
 ןעמ ץורית ַא ראפ סאוו ,ןהענ וצ ףיא טרעה ןעמ יוזא יװ

 ךיא :ץורית א טקורענרעטנוא רימ ?אזקיש רעד טָאה .טגָאז

 -ענ ריס ייב ןענייז ייז .ןעניוא יד ףיוא ןערָאװעג קנארק ןיב

 ,טרערטעג ןעבָאה ייז ןוא טיור ןעראוו

 ךיא .,רָאטקַאד א וצ ןעננאנענ ןיב ךיא יצ טינ קנעדעג ךיא

 -ראפ ךיז טָאה סע .רעשדלעפ א וצ רָאנ אמתסמ ,טינ זא ביולנ

 ,ןעראוועג טנוזעג ןיב ךיא ןעוו ןוא ,ןעכאוו עכילטע ףיוא ןעניוצ

 -ַאק א ןעראוועג ןיב ךיא .םורק ןעוועג ןעגיוא עניימ ןענייז

 .רעקַאס

 םעד ןיא ןעזייו וצ ןעניוא יד טמהעשענ ךיז בָאה ךיא

 ןעטילעג קרַאטש בָאה ךיא ,קורדסיוא םעד ןופ ןיז ןעכילבעטשכוב

 .ןופרעד

 ןעבעל ,קראמ ן'כרוד ןעננאנעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא

 ַא ףיוא ןעסעזעג זיא רעכלעוו לענניא ַא טָאה עקדַאשטשַאלּפ

 :ןעירשענסיוא רימ וצ ,ריט רענעפָא ןַא ןיא ,לעווש

 ? ןעגיוא עמורק ענייד ןעמונעגנ וטס'ואוו ! הע ---

 טלָאװ ,רעסעמ א טימ ןָאטעג ךָאטש ַא רימ טלָאװ רע ןעוו

 .טלהיפעג טינ גנָאטהעװ ןערעסערנ ןייק ךיא

 טעמב םהיא בָאה ךיא ןוא רימ רַאפ רעטלע ןעוועג זיא רע

 סָאװ ץלַא ןוא ,סָאנ ן'םיוא ןהעז םהיא נעלפ ךיא .טנעקעג טינ

 רעבָארג א זיא רע ןזא ,זיא ,םהיא ןענעװו טסואוועג בָאה ךיא
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 טפור ןעמ יו ,"קינ'הרבח רעסייוג א רָאנ ,בנג ןייק טינ ,ננוי

 רע זא טסואוועג טינ רָאנ בָאה ךיא .טדעטש ערעדנַא ןיא סָאד

 .טקרעמַאב זיא-סע-ןעוו רימ טָאה

 ,ןעצרעמש עטספיט יד טפַאשרַאפ ךימ ןעבָאה רעטרעוו ענייז

 זא ,טקאפ רעד .ךיוא ןָאטעג האנה רימ ייז ןעבָאה ךָאד ןוא

 סע'סובָאל ןעזיד ןעהיצ וצ היכז יד טַאהענ רעהירפ ךָאנ בָאה ךיא

 ,ןהעזעגסיוא בָאה ךיא יו טקנעדענ רע זא ,טייקמאזקרעמפיוא

 .זירּפרוס רעמהענעגנַא ןא ןעוועג רימ רַאֿפ זיא

( 

 .ַאדנאנאּפָארּפ ןיימ --- .טטנ ןעגעג עיצולָאװער ןיימ

 עשיסור יד ןיא / .עיפארגאעג ןיא טפיטראפ ךיז בָאה ךיא

 -רימס טכיורבעג ןַאד ןעמ טָאה ןעלהוש ערעדנא ןוא סעיזַאנמינ

 יירד ןיא קרעוו א ,דנַאטשנעגעג ןעזיד רעביא רעכיב-דהעל ס'ווָאנ

 -- ייז ןופ ןעטשרע םעד וצ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא .ןעלייט

 .לענֹוק דרע ןעצנאג םעד ןעגעוו גנולדנאהּפא-חלחתה ןא

 םימ ןעמונראפ ןעוועג ןענייז ךעלטעלב עכילטע עטשרע יד

 דרע יד יוזא יוװ :?עיפארגָאעג עשיטַאמעטַאמ , ןופ ביֹוהנֶא ןעג

 רעד םורא ןוא ןייֵלַא ךיז םורַא ךיז טהערד יז יװ ,סיוא טהעז

 ,רעטניוו ,רעמוז ,טכַאנ ןוא גָאט ךיז טמענ סע ןענאוו ןופ ; ןוז

 ,הנבל רעד ןופ ןעמרָאפ ענעדישרַאפ יד ;טסברעה ןוא גנילירפ

 .הנבל יוקל ןוא המח יוקל
: 

 ץלא ןוא ןעלוש ראפ ןעראוועג ןעבירשעג זיא לעכיב רעד

 ןוש טעוװ ןערהעלקרע רעכילטייד .ץרוק רהעז םסהיא ןיא ןיא

 םינ רערהעל ןייק בָאה ךיא יװ יזא .סע טסייה ,רערהעל רעד

 עכילטע עטסרעווש יד .רהָאלק ןעוועג ץלַא טינ רימ זיא ,טאהעג

 טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע ואוו ,יד ןעוועג רימ ראפ ןענייז תורוש

 גנילהירפ רעטניוו ,רעמוז :רֹהָאֹי ןופ ןעטייצ ריפ יד ןעגעוו

 -כייצ ַא ןעוועג זיא ?עטייז רענעי ןופ ןעטימ ןיא .טסברעה ןוא

 רעד םורא ךיז טנעוואב דרע יד יו ןעזיוועג טָאה עכלעוו ,גנונ

 "ישראפ ריפ ענייז ןיא ןהעזעג ךיז טָאה לענוק-דרע רעד .ןוז
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 זַא ץרוק יוזַא ןעוועג רעבָא זיא גנורהעלקרע יד .סענַאל ענעד
 .גנונכייצ יד טינ רעטרעוו יד טינ ןענַאטשראפ טינ בָאה ךיא

 "רק וצ טרעהעגפיוא טינ ךיא בָאה דנַאנַאכָאנ געט עכילטע
 -עגרעביא ךיא בָאה רעדיוו ןוא רעדיו .גנונכייצ רעד ףיוא ןעק
 ןעגנירדוצניירא ךיז גידנערַאטס ,גנורהעלקרע עצרוק יד טנעייל
 בָאה ךיא ןעוו ןוא .רוניפ רעד ןוא רעטרעו יד ןופ ןיז םעד ןיא
 ךיא .עבלעז סָאד ןעועג ךיוא ןיא ,ןעטלַאהעג טינ ךוב םעד
 ,רעמַאק ןעלָאמש רעזנוא רעביא קירוצ-ןוא-ךיה ןהעגמוא געלפ
 ךיא ןעו ןוא .שינעטער יד ןעמוקוצייב ךיז גידנערעטַאמ ץלא
 -לעז יד ןעניז ןיא ןעגעלעג רימ זיא ,סאג ן'רעביא ןעגנאגעגנ ןיב
 בָאה ךיא .טנלָאפראפ ךילבעטשכוב רימ טָאה יז .עגארפ עב
 -עג ץלַא ןיא שינעטער יד ןוא חמ םעד טרַאדעג ןוא טרַאדעג
 .שינרעטסניפ ןיא טליהעגנייא ןעבילב

 "ַאטָאב ןופ גידנעהעג ,גאטימכָאנ תבש א ןיא לָאמנייא
 -ּפִא ךיז ךיא בָאה ,סַאג רעטײרביּפָארא ךרוד ,ןעטרָאג ןעשינ
 ןערהאי ענעי ןיא .רעריװַארג א ןופ רעטסנעפ ַא ייב טלעטשעג
 רעדעי .טנייה יו עלָאר ערעסערג ליפ ַא טליּפשענ לעניז ַא טָאה
 עכייר ןוא ,על'המיתח ןייז טַָאהעג טָאה שנעמ רעשיטאבעלַאב
 -טסָאק ענהעש טימ תומיתח ןעבָאה ןעגעלפ םיצירּפ ןוא םירחוס
 .ענרעב א יוװ ,רעלעמש ןעטנוא ןוא קיד ןעביוא ,ךעלטנעה ערַאב
 ייז יו ,ןעלקיטרַא עזיד ףיוא ןעקוק וצ ןעבָאה ביל ךיא נעלפ
 עגינייא .רעטסנעפ ןיא רעריװַארג ַא ייב טלעטשעגסיוא ןענייז
 ,ןייטש ןעטרילָאס-ןייוו ,ןעדנענייש ַא ןופ ךעלטנעה טימ ,ייז ןופ
 -ָאה ןעגעוו ןעמיורט געלפ ךיא .ןערעבױצַאב טושּפ רימ ןענעלפ
 .ןעמָאנ ןיימ טימ על'המיתח אזא ןעב

 ןענַאטשעג ךיא ןיב ,אזלא ,גאטימכָאנ תבש ןעסיוועג א ןיא
 -ארג א ייב גנולעטשסיוא-רעטסנעפ יד טקוקַאב ענדעשז ןוא
 ערעייט יד טרעדנואווַאב ,טקוקעג .סַאנ רעטײרביּפָארַא רעריוו
 טכארטעג טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,ןעלניז יד ןופ ךעלטנעה
 רומ זיא גנולצולּפ .,ןעטייצסערהָאי ריפ יד ןופ ?לכש , םעד ןענעוו
 .ןעראוועג ךילדנעטשראפ ץלא

 -עגוצ ךיז ךיא בָאה ,םייהא ןעמוקעג ןיב ךיא יװ ךיילג
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 יד !רהָאלק זיא ץלַא ,אי .עיפארגָאעג ס'ווָאנרימס וצ טּפאכ

 טסברעה ןוא ננילירפ ,רעטניוו ,רעמוז זיא סע סָאװראפ עכאזרוא

 ,טכַאנ ןוא נָאט ןופ עכַאזרוא יד יו ךילטייד יוזא ןערָאװעג זיא

 .הנבל יוקל ןוא המח יוק? ןופ רעדָא

 .לעמיה ןעטעביז ן'פיוא ןעוועג ןיב ךיא

 :נוקעדטנע יד !לכש רעכַאפנייא אזא ךָאד ןוא ,ףיט יוזא

 -עג טָאה ןוא גנוקריוו ערעייהעגנוא ןא טאהעג רימ ףיוא טָאה

 .ןעגנוקעדטנע ערעדנא וצ טרהיפ

 טימ ןיא סָאװ ָאט ,לכש רעבַאפנייא ןא זיא סע רלַאביװ

 { טָאג

 טגייצעגסיורא ךיז טָאה ןעסינמייהעג עטסערג יד ןופ ענייא

 ָאט ,יוזא ביוא .ךאז עכילדיטַאנ ,עכילדנעטשרַאפ ץנאנ א רַאפ

 "םייהענ ערעדנא עלא טימ ןייז טינ עבלעז סָאד לָאז סָאװראפ

 ךָאד טסייה ,ןערהעלקרע טינ ךָאנ ייז ןעק ךיא בוא ?ןעסינ

 .ןערהעלקרע וצ ייז ךילנעמנוא זיא סע זא ,טינ סָאר

 ןיא ןעװעג ןיב ךיא ןוא ךילקילנ טלהיפעג ךיז בָאה ךיא

 ֹןהִא טייבראעג טָאה חמ ןיימ .טייקגיהורנוא ןופ רעביפ א

 ץלַא -- ןענארפ עיינ טלעטשענ ךיז בָאה ךיא .רעהפיוא ןא

 "ארפ עזיד ףיוא ןעטרָאװטנא יד וצ .םיסנ ענייז ןוא טָאנ ןעגעוו

 ןעראוועג ריס ןיא סע ןעמוקענוצ טכייל ןיוש ךיא ןיב ןעג

 ןוא םיסנ ןייק ָאטינ זיא סע זא ,רעכילטייד ןוא רעכילטייד ץלא

 .טָאנ ןייק ָאטינ זיא סע

 א ןעוועג זיא ייברעד ?היפענ רעקרַאטש רעטשרע רעד

 וצ ארומ ןעמעװ ראפ ןיוש ָאטינ :גנואיירפאב ןופ ?היפעג

 ! ןעבָאה

 ךיא .הור ןיימ טרעטשעג תוריבע עניימ ןעבָאה רעהירפ

 -עגפיוא ךיז בָאה ךיא ,ןעוועג תבש ??חמ ,טנעװַאדעג טינ בָאה

 בָאה רעבָא ןעצרַאה ןיא ;רעניבױלנ-טינ א יו יױזַא טרהיפ

 זיא רעמָאט טלעפייווצעג ,סלאפנעדעי ,רעדא טביולגעג אי ךיא

 ןוא ןענערב ןעמ טעװ טלעוו רענעי ףיוא ןוא טָאג א ןַארַאפ

 םינ טעװ ןעמ זא ,רעכיז ןעוועג ךיא ןיב רעבָא טציא ,ןעטָארב

 !רעװ ָאטינ זיא סע .ןעטָארב טינ ןוא ןענערב

 עלעיצעפס א טַאהעג טָאה להיפענ-סגנואיירפאב רעזיד
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 ךיא סָאװ בוח םעד וצ ךילכעזטּפױה ;?תוריבע, עניימ וצ תוכייש
 -ןאמרעטלאב העישי ןעבעל ,עצינרעמעש רענעי ןעוועג נידלוש ןיב
 ,רדח ס'רעצ

 !טינ ארומ ןייק ןיוש רהיא ראפ ךיא בָאה ,ָאזלא ,טציא
 -רעד ןעפָארטשַאב רימ לָאז סע רעוװ ָאטינ -- טָאג ןייק אטינ
 ! רַאפ

 טינ ךילקריו ביולנ ךיא זא ,ןעגייצרעביא ֹוצ ךיז םוא
 -סיוא תוללק יד בָאה ךיא .ןעטלָאשעג םהיא ךיא בָאה ,טָאג ןיא
 ,יירפ ץנַאג טגָאזעגסױרַא ייז בָאה ךיא ,ךיוה רעד ןיא טדערעג
 ראפ ןעראוועג טניוטשרע ןיילַא ןיב ךיא .,ארומ לעקערב א ןהֶא
 .טינ ךיז קערש ךיא סאוו

 זיא סע ןַא דלַאביו :אישק ַא ןייא רימ טלַאפ גנולצולּפ
 זיא ,טסטליש וד זַא ?וטסטליש ןעמעװ ָאט ,טָאג ןייק ָאטינ
 זא ,טנייצרעביא ןעצנאגניא טינ ךָאנ טסיב וד זא ,ןמיס ַא ךאד
 ןעטליש וצ טָאנ טרעהעגפיוא ךיא בָאה .ָאטינ זיא רע

 עקשריה ןופ תוסרוקיּפא רעד ןעגעװו ןערהעלק נעלפ ךיא
 -עג םהיא ,טָאג ןופ טכַאמענ קזוח רעמיא טָאה רע ,ןָאסנעװעל
 זיא רע זא ,סע טסייה .םהיא רעביא ךיז טלעציוועג ,טלעריז
 רערעסערג א אזלא ןיב ךיא ,סרוקיּפא רע'תמא ןייק סינ ךָאנ
 ,םתיא ראפ סרוקיּפא

 -אוועג ןעבירשעג ןענייז תורוש עזיד רעדייא ןעכָאװ רַאּפ ַא
 -רעד רימ םירבח ענידסלאמאד עניימ ןופ רענייא טָאה ,ןער
 טייצ רעד םורא טרעהעג רימ ןופ טָאה רע סָאװ ,ןעקנאדעג טנָאמ
 -עיב (עקשריה) אשירג ןיימ ךיא .ָאד ןעטלאה רימ רעכלעוו ייב
 רימ טימ טָאה סָאװ רעד ,סאג ןַאפעטס-סיורג ןופ ,ןע'ווָאקיל
 ,(?רמלמ םעד ןעלקצַאח ייב טנערעלעג ןעמַאזוצ

 טימ ןיב ךיא) רהאי ןהעציירד םורא ןעוועג טלא זיא רע ןעוו
 סע, :טנָאזעג לָאמא םהיא ֹוצ ךיא בָאה ,(רעטלע רהאי ייווצ
 זא ,רעכיז זיא רעדעי ןוא ,ןענאיגילער ליפ יוזא ןאראפ ןענייז
 זיא הנומא עשידיא יד ןא ,ןעניימ רימ .עגיטכיר יד זיא ענייז

 ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,1923 ןוא אקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רֶצ (*
 ףיז ןעבָאה רימ יוװ םעד ךָאנ ,1095 ינוי ןיא ,ָאגַאקיש ןיא ,טנעגעגַאב
 .רתַאי 44 ןהעזעג טיונ
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 ןופ הנומא יד דָארנ זיא סָאד ?ייו ?סָאװ ראפ .עניטכיר יד

 -טסירק רעד ןעוועג טלָאװ ןעביולג רעייז ןעו .סרעמָאפ ערעזנוא
 ראפ ןעטלאהעג עינילער עכילטסירק יד רימ ןעטלָאװ ,רעכיל

 ."ע'תמא יד

 זא ,גנוקריו אזא טאהענ םהיא ףיוא ןעבָאה רעטרעוו יד

 ןעבָאה ,זיולק ןיא ןעמונענ םהיא טָאה רעטָאפ ןייז ןעוו ,רוּפכ םוי

 .ןענואד ןיא טרעטשענ םהיא ייז

 .טינ ךיא קנעדעג ן'וָאקילעיב טימ םעניימ ךערּפשעג ןעזיד
 טַאהעג ןאד בָאה ךיא סאוו ןעכערּפשעג יד רעבָא קנעדעג ךיא

 עשיטסיאעטַא עניימ טרעלקרע בָאה ךיא ,ךעלנניא ערעדנַא טימ

 ןעטסכילטייד םִא .טנעקענ רָאנ בָאה ךיא ןעמעוו רַאפ ןעעדיא

 ןעטענ א טימ רדייר עשירעקנעדיירפ עניימ ךיז ךיא רעניארע

 -ארטס ןיא ןעטלאהעגפיוא ךיז טָאה סאוו ,רוחב-הבישי ןעגיטכיצ

 .קראמ-דרעפ ןופ לענניא א טימ ןוא ,לעזיילק ס'רענושי

 ס'רענושַארטס ןעבעל טניואוועג טינ גנאל ןיוש ןעבָאה רימ

 םעד טימ ן'הנעט וצ םוא ענשימוא ןעמוקעג ןיהַא ןיב ךיא .ףיוה

 ,טנעקעג טוג בָאה ךיא ןעכלעוו ,רוחב הבישי ןעניטרָאד

 -עננוא ,ןענַאטשַאב זיא םהיא טימ טנעמוגרַא טּפיױה ןיימ

 טינ ןענעק ,ןעדיא עמורפ יד ,םידמול יד :ןעדנענלָאפ ןיא ,רהעפ

 -פַאשנעסיו יד ןופ ענייק ,עימָאנָארטסַא ןייק ,עיפארנָאעג ןייק

 ייז .טעטיסרעווינוא ןוא עיזַאנמינ ןיא טנערעל ןעמ סָאװ ,ןעט

 ָאד ןיא סע ןא ,ןענָאז ייז .טינ ןעהעטשרַאפ ןוא טינ ןענרעל

 ןוא !שמוח ןיא טהעטש סע ?ייז ןעסייוו ןענאוו ןופ .טָאנ א

 .טינ רע טיג ןעננורהעלקרע ןייק ? סייוו ןענַאװ ןופ שמוח רעד

 רעו !טסייה רע סָאװ עלַאמ .טרָאװ ן'פיוא ןעביולנ טסייה רע

 -ַאב טָאנ טָאה ןעטשרע םוצ , :רדעטרעוװ יד ןעבירשענפיוא טָאה

 ריס ןעבָאה זייװַאב א רַאפ סאו ?"דרע ןוא לעמיה ןעפאש

 ? ןעביולג םהיא ןעק ןעמ זא

 -רעבייו דעד ןיא ןעמוקרָאפ ןעגעלפ ןעכערּפשענ ערעזנוא
 -עג רע טָאה ןעטרָאד .זילק ס'רענושַארטפ ןופ להוש רעש

 -ענ ןיא ,קנעב יד ןופ םענייא רעטנוא ,ןעטרָאד ןוא ,ןעפָאלש

 ,לעטרעפוק ןייז ןענַאטש



 ןעבעל ןייט ןופ רעטעלב 200

 יצעגנָא דיירק טיס ךיא בָאה קנעב יד ןופ םענייא ףיוא

 םהיא בָאה ןוא ,עיפארגָאענ ס'וואנרימס ןופ ןערוניפ יד טנעכ

 ןופ ,טכָאנ ןוא גָאט ןופ "?כש םעד, ןהעטשראפ וצ ןעבענעג

 טימ ;הנבל יוקל ןוא המח יוקל ןופ ,רהאי ןופ ןעטייצ ריפ יד

 ירד יו טלעטשעגרָאפ םהיא ראפ ךיא בָאה גנורעטסיינאב סיורנ

 לעּפע םעד ףױא יװ ןוא ,2לעּפע ןא יװ גידכעלייק, זיא דרע

 יירד ןעניל רעסַאװ רעד ןיא ןוא ,רעסאוו יד טיײרּפשעגסױא טניל

 בָאה ךיא .ךעלקיטש עניילק ךס א ןוא דרע רעקיטש עסיורג

 ךיז םורא ךיז טהערד ןוא ךיז טהערד דרע יד יװ ןעזיוועג םהיא

 רעד םורא ןוא םורא יז טהענ טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ןיילא

 .ןוז

 א ןופ לשמ א טכארבעג םהיא בָאה ךיא יװ קנעדעג ךיא

 סע ; טרָא ןא ףיױא טינ סע טהעטש ,ךיז נידנעהערד .לעדיירד

 שיט ןעטימ ןיא ןא ,ןעלעטשראפ ךיז רימָאל טנייה  .טהעג

 רעד .םהיא םורַא טהענ לעדיירד יד זא ןוא ,ּפמָאל א טנערב

 יד זיא סָאד -- לעדיירד יד ןֹוא ,ןוז יד זיא סָאד -- ּפמָאֹל

 ."דרע

 "ויר ןוא ןעדייר םהיא וצ ךיא געלפ רענייטש אזא ףיוא

 רעבָא .טייקמאזקרעמפיוא טימ ןערעהוצ ךיז טגעלפ רע ןוא ,ןעד

 .טגָאזעג טינ טרָאװ ןעגיצנייא ןייק רע טָאה ןיילא

 ןעזייוואוצסיורא ארומ טָאה רע זא ,טניימעג ךיא בָאה ןאד

 ךיז זומ ןוא "געט, ענייז רע טרילרַאפ רעמָאט ,תוסרוקיּפא

 ךיא ןעוװ ,ןערהאי ערעטעּפש ןיא  .ריטרװַאק רעדנַא ןא ןעכוז

 געלפ ,ןעסעומש ערעזנוא ןוא םהיא ןעגעוו ןענָאמרעד ךיז נעלפ

 ןעװעג טושּפ ןיא רע  .שרעדנַא ןעלעטשרָאפ םהיא ךיז ךיא

 ,ןעבָאה טינ ןענעק ןוא טינ גנוניימ ןייק ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ

 -עטניא ןעכילנעזרעּפ ַא ןערעייז ןָא טרהיר ענַארּפ יד ןעדייס

 זיא רע .קורדסיוא םעד ןופ ןיז ןעטסכילנהעוועג םעד ןיא סער

 ןענַארפ ןייק טָאה רע ןוא ,ןעקנעד וצ גיהעפ ןעוועג טינ טולָאסבַא

 -- טָאג ןייק ָאטינ זיא ,טָאג ַא ָאד ָאי זיא .טלעטשענ טינ

 טביולג ,ןענװַאד ןוא ןעביולג עלא .סנייא ץלא ןעוועג זיא םהיא

 ָאטינ זיא סע זא ,םהיא זייוואב ךיא !ךיוא טנעוװַאד ןוא ךיוא רע

 א רעדא ,השעמ א וצ טרעה ןעמ יװ ,וצ ךיז רע טרעה ,טָאנ ןייק
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 םינ םהיא סָאד טהעג רעטייוו .טנאסערעטניא זיא'ס דיל

 .ןָא
 ,רעטענ א ןעװעג זיא רע זא ,טגָאזעג ןעביוא בָאה ךיא

 -לעז א ןעװעג רע זיא םירוחב-הבישי ןעשיווצ .רעגיטכיצ א

 ךָאד ןוא ,קנעב ףיוא ,זיולק ןיא ןעפָאלשעג טָאה רע .טייהנעט

 .עקלאיל עיינ א יו שירפ ןוא ןייר ןהעזענסיוא רעמיא רע טָאה

 "נא ןא טימ ,טקנוּפ םוצ : יוזא ןעוועג ךיוא זיא ןעדייר ןייז ןוא

 .רעטרעוו ליפ וצ טינ ןוא ,לעכיימש ןעמהענעג

 -נַאנָאּפָארּפ , בָאה ךיא ןעכלעוו לענניא רע'קרַאמ-דרעפ רעד

 טָאה רע ןוא ,ךיז ןיא טייקמיראוו רהעמ טָאהעג טָאה "טריד

 "ענ רימ וצ רע זיא לָאמנייא ןעפורעגּפָא ךיז דייר עניימ ףיוא

 "עג טָאה ןוא ,רעכילקילג א ,רעטנערעגפיוא ןא ןעפיולוצ ןעמוק

 "עג םהיא בָאה ךיא .רעטרעװ עגידנעטשנַאנוא טימ טָאג טלעדיז

 יו רהעמ רעבָא ,טינ ןיז ןייק טָאה סָאד זא ,ןהעטשראפ וצ ןעבעג

 טָאה רע יװ וליפא ,טינ םהיא ןענעוו ךיא קנעדעג ענעצס עזיד

 .ןעסענראפ ךיוא ךיא בָאה ןהעזענסיוא

 .נעט עצנאג טלהיפעג ךיא בָאה גנוגייצרעביא עיינ ןיימ

 ייב טָאה טלעװ יד .רענעריובעג-יינ א יװ יוזא ןעווענ ןיב ךיא

 .ןענארקעג םינּפ רעדנַא ןַא רָאנ רימ

6 

 עניימ -- .לערעטסנעפ א ךרוד עמיטש ַא -- .עיפַארגָאעג

 .רעליש ערעדנא -- .עילימַאפ טטיר יד --- .רעליש

 -על, ,ןעדנוטש-טאווירּפ) ןעקָארוא עכילטע טַאהעג בָאה ךיא

 "יא עניימ ןופ טפיוקעג ךיא בָאה עיפארגָאעג יד ןוא ("סנָאס

 "עטרַאק ס'ןיאליא , טפיוקעג ךיוא בָאה ךיא .ןעטסנידראפ ענענ

 -רנאל עטרילַאק-ןהעש ןיינ ןופ ךוב רעסיורנ א ,רעגנאפנָא ראפ

 -ןניא ןופ ןעמענ יד ןענרעל ןעמונעג ךיז בָאה ךיא .ןעטראק

 ,(ספלָאג) ןעווילאז ,םימי ,(סּפייק) ןעסימ ,ןעלזניא-בלאה ,ןעל

 ףיוא ןעכוזסיוא ייז געלפ ךיא ;ןעכייט ,(סטיערטס) ןעווילָארּפ

 -או טנעקעג ייז בָאה ךיא זיב ןענרעל רעטייוו ןוא עטראק רעד
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 -רימס ןיא ןענַאטשעג ןענייז ייז יו ,רדסכ ,גינעווסיוא ףיוא ןעג

 .עיפארגָאעג ס'ווָאנ

 -ראד סאוו ,לשמל ,ןעלזניא עלא טינ זא טסואוועג בָאה ךיא

 רעדָא עיזַאנמיג ןיא ןַא ,גיטכיוו ןענייז ,טנעכערעגסיוא ןערעוו ןעט

 רעבָא .רעביא ייז ןעמ טּפיה עשטשילישטוא עיאנלַאשטַאנ ןיא

 ןעהעטש ייז דלַאביװ .ןעזָאלעג טינ ץרַאה ןיימ רימ טָאה ןעּפיה

 .ןעזָאלכרוד טינ ייז ןעמ רָאט ,ןע'ווָאנרימס ייב

 רעווש ןעוועג רימ זיא גינעווסיוא ףיוא ןענרעל : גידריווקרעמ

 בָאה לַאּפ ןעזיד ןיא רעבָא .טַאהעג טנייפ סָאד בָאה ךיא ןוא

 ןעראוועג טרעלקרע זיא'ס יװ .ןעגינעגראפ טימ ןָאטעג סָאד ךיא

 ראפרעד ןעװעג סע ןיא ,ץאלּפ ןענידרעהירפ א ןיא

 יד רימ טָאה רענייק ,ןיילא ןעמונעג וצרעד ךיז בָאה ךיא סָאװ

 ןעגנואווצעג םינ ייז רימ טָאה רענייק .ןעבעגעגפיוא טינ ןעקָארוא

 עגיליויירפ ענענייא ןיימ ןעװעג ןיא טייברא יד .ןענרעל וצ

 רעד .ןעגינעגראפ טימ ןָאטעג רהיא ךיא בָאה ,גנומהענרעטנוא

 א יו טכליהעג ןערעיוא עניימ ןיא טָאה רעטרעוו יד ןופ גנַאלק

 "יו ןענָאזרעביא ייז ןוא קירוצ-ןוא-ןיה ןהעגמוא געלפ ךיא דיל

 ףיוא םוג טנעקעג ןיוש ייז בָאה ךיא ןעוו וליפא .רעדיוװ ןוא רעד

 ךיא ."ןעווערבוז, ןוא ןערישראמ ץְלַא ךיא נעלפ ,גינעווסיוא

 עניימ ןופ טקַאט םעד ןופ ןערעוו טריזיטָאנּפיה טסָארּפ געלפ

 טמורבעגסיורא בָאה ךיא ןעכלעוו טימ ,ןוגנ םעד ןופ ןוא טירט

 ,ןעליוו םענענייא ןיימ ןעגעג ןעצעזטרָאפ געלפ ךיא .רעטרעוו יד

 .ןערישראמ וצ טָאהעג טינ חכ ןייק רהעמ ןיוש בָאה ךיא זיב

 "ראק ןיימ ףיוא זיא "ןעסימ ,, רעדא ןעלזניא יד ןופ עגינייא

 -נעדנוטש ןעציזּפָא ךיא געלפ .ןעניפעג וצ ןעוװעג רעוש עט

 "יילב לעװ ךיא זא ןעירשעג טָאה עמאמ יד .גידנעכוז ייז זייוו

 .עניניימ סָאד ןָאט געלפ ךיא ןוא ,ןעניוא ןהֶא ןעב

 ןעבָאה רימ .ןעוועג טינ זנוא ייב זיא ּפמָאל רע'תמא ןייק

 א ןופ ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו ,עלעּפמעל ןיסָארעק ַא טָאהעג

 טגעלפ רעכלעוו ,לעטערד ַא טימ ןוא ,טיונק ַא טימ עלעשעלפ ןימ

 טינ עלעּפמעל רעד טָאה זָאלג ןייק .ּפָארא ןוא ףיורא ןעקור ךיז

 -עג קרַאטש .וצרעד טכירענוצ ןעװעג טינ זיא רע .טאהענ

 ךיא געלפ לעּפמעל ןעזיד ייב .טינ רעבָא רע טָאה טרעכיור
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 זיא טעב ס'עמַאמ רעד .טכאנ רעד ןיא טעּפש ןיב ןעציזּפָא

 זיא לעטעב ןיימ ןוא ,רעמלא-רעדיילק םעד רעטניה ןענאטשעג

 ,טכאנ רער ןופ טייקליטש רעד ןיא .שיט םייב ,ָאד ןענַאטשעג

 ןייס רעביא ןעציז ךיא נעלפ ,ןעפָאלשענ טָאה עמאמ יד ןעוו

 יד ס'לָאנַאג ןענעייפ רעדא סעשטַאדַאז ןעכאמ רעדא ,עטרַאק

 ןערעו טגעלפ ןעסיורד ףיוא זיב טפָא רהעז -- ?תושפנ עטיוט

 ,גיטכיל

 -עגסיורא זיא רעמיצ-רעלעק רעזנוא ןופ לערעטסנעפ רעד

 טהעג סָאװ ,סַאג רעד ןופ (קָאװ-דייס) רַאוטָארט םעד ףיזא ןעמוק

 ןעמ טגעלפ ןעטרָאד ךרוד .םָארביַארטסָא זיב סַאג רענלַאװַאז ןופ

 -אבויל -- רעצעלּפ-רעמוז יד ןיא ןהעג ןעדנענעג עסיוועג ןופ

 ןוא -- ַאקטַאכ ַאיַאנזעלעשז ןוא יַאר יװָאנ ,דָאס סע'שטיוו

 םעד רעטנוא טרַאה ןענַאטשעג זיא שיט רעזנוא .םייחא קירוצ

 ,לערעטסנעפ ןעגיזָאד

 ןעוו ,רענייזא סנייא םורא ,טכאנ רעמוז א ןיא לָאמנייא

 בָאה ,סעּפע גירנעכוז ,עטרַאק ןיימ ןיא טפיטרַאפ ןעוועג ןיב ךיא

 יָאה רעהעגייברַאפ יד ןופ רֶאֹּפ א .ךערּפשענ א טרעהרעד ךיא

 .טקוקעגניירא ןוא ןעגיובעגנייא ךיז ןעב

 ףױא ,עמיטש ןעיורפ ַא טגָאזעג טָאה -- !העז ,העז ---

 רָאנ העז ןוא !רע טציז עטראקידנאל א רעכיא --- ,שידיא

 ! בוטש ןיא ּפמָאל ןייק וליפא ָאטינ !לעשעלפ א !ּפמָאל םעד

 ! רָאטקָאד רעסיורג ַא טסקַאװ סָאד

 בָאה ךיא סאוו "ןעקָארוא, יד טנָאמלעד ןעביוא בָאה ךיא

 ס'יקסנימָאכ ןיא ןערָאװעג טכַאמעג זיא ביֹוהנֶא רעד ןעגָארקעג

 עמהומ ןיימ ךרוד -- טקערידניא רעדָא טקעריד --- ןוא ףיוה

 ,הריד יד זא ,ןעקרעמַאב ךיא ?יװ גידנעהעגייבראפ) ןענייפ

 טימ ןעמַאװצ טניואוועג ןעבָאה עילימַאפ רהיא ןוא יז ואוו

 רהיא ףיוא ןעפור ןעמונעגנ ךיז זייווכאלסיב טָאה ןעדייז ןיימ

 רעד טימ ;"ס'עדייז םעד, ןעסייה סָאד טגעלפ רעהירפ .ןעמָאנ

 ןאמ רהיא טימ יז ןוא ,טלא ןעראוועג זיא רע ןעוו ,רעכָא טייצ

 "יבעג ןעמָאנ רעד ךיז טָאה ,עלאר עצנַאג יד טליּפשענ ןעבָאה

 ןעגאו וצ טָאטשנא .ןעראוועג סָאד ןיא ןײלַא ךיז ןופ ,ןעט
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 ןהענ ל'כיא, ןעגָאז ןעמונעג ךיא בָאה "ןעדייז םוצ ןהעג ל'ביא ,
 -ייר טגעלפ רענייטש ןעכילנהע ןא ףיוא ןוא ?,ן'עמהומ רעד וצ
 ןעגָאז טגעלפ רעטומ ןיימ רָאנ .םיבורק עלַא ןוא רעטָאפ ןיימ ןעד
 ,טייקנידעבעל רהיא ךרוד ,(רעמיא יװ ,"ןעטַאט םוצ ןהעג ל'כיא,
 -נעצ יד ןעװעג עמהומ יד ןיא ,טייקכילדניירפ ןוא םייקגיטעט
 םעד ןיא ךיוא רָאנ ,בוטש ןיא ךיז ייב רָאנ םינ רוגיפ לארט
 -נאהאב רימ םינכש יד ןעבָאה רהיא בילוצ ןוא ,ףיוה ןעצנאג
 .םענעגייא ןא יװ טלעד

 עילימַאפ רעד ייב ןעמוקַאב ךיא בָאה רעליש עטשרע עניימ
 ,(גרַאװרעטופ ןופ רעברַאפ ַא) רעכיירטש םעד ,טטיר דוד םהרבא ןופ
 ןעכלעוו ןוא ,הריד ס'עמהומ ןיימ רעביא טניואוועג טָאה רעכלעוו
 .לעטיּפַאק ןעגידרעהירפ ַא ןיא טנַאמרעד בָאה ךיא

 טעמכ קָארוא ןַא ןעבָאה ךיא געלפ החּפשמ רעזיד ייב יװ ױזַא
 ,רהָאי יירד וצ טנעהָאנ ןעטלַאהעגנָא טָאה סָאד ןוא ,גָאט ןעדעי
 .ןעכַאמ טנַאקאב רהיא טימ רעזעל םעד ךיא לעוו

 ךיז ןעבָאה ,ס'טטיר יד וצ טרהיפעג ןעבָאה סָאװ ,ּפערט יד
 ןוא ,גנוניואוו ס'עמהומ ןיימ ןופ ריט עמַאס רעד ייב ןעביוהעגנָא
 וצ ענייא ךילדניירפ רהעז ןעוועג רעמיא ןענייז סעילימַאפ ייווצ יד
 ןענייז ,עקמיש ןוא עק'מייח ,ןהיז ס'טטיר ןופ ייווצ .רערעדנַא רעד
 רימ ןעגעלפ רעהירפ רהָאי א טימ זיב ןוא ,רעטלע ןיימ ןיא ןעוועג
 -רעד ןעביוא ןיוש זיא סע יו ,ןעמַאזוצ "ךעלעזעה , ןיא ןעליּפש ךיז
 טלא ןיב ךיא טניז םירבח ןעוועג ןענייז רימ .ןערָאװעג טנָאמ
 רהָאי ןהעצרעפ ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ןעוו .רהָאי ןיינ-טכַא ןעוועג
 רעייז ןוא ייז לָאז ךיא ,ןעגנודעג רימ רעטומ רעייז טָאה ,טלַא
 .ןעקָארוא ןעבעג ,עק'ריאמ ,ל'רעדורב ןערעגניא

 ןופ ט'נשרי'עג הכאלמ ןייז טָאה רעכיירטש רעד דוד םהרבַא
 א ט'נשרי'עג ךיוא רע טָאה רהיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,רעטָאפ ןייז
 ןיא סָאד .ןעבראפ ענעדישרַאפ יד ןעכַאמ וצ ױזַא יו ,טערקעס
 טָאה סלאפנעדעי .,ךיוא טפעשעג ַא רָאנ ,הכאלמ ַא רָאנ טינ ןעוועג
 בוטש יד ןוא ,טפנוקנייַא ןעשביה ַא ןעגָארטעג םהיא יירעכיירטש יד
 .טיירב ץנַאנ טרהיפעג ךיז טָאה

 ןעסיורג ןייא ןופ ןענַאטשַאב ךילטנעגייא זיא גנוניואוו רעייז
 ענרעצליה טימ ,טמאצעגּפָא ןעוֶועג ןענייז םהיא ןופ רָאנ ;רעמיצ
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 ןיא סָאװ ,ץַאלּפ רעד .ךעלרעמַאק עקניניילק יירד ,סענערעּפעס

 טָאה םוטעמוא ,גונעג סיורג ןעוועג רעבָא ןיא ,ןעבילבעגרעביא

 רעסיורג רעד .ברַאפ טימ ןוא גראוורעטופ טימ טקעמשעג רעמיא

 ,רעמיצ-סע רעד יא ,טַאטשרַאוװ רעד יא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעמיצ

 ןעפרָאװרַאפ ןוא ןעגנַאהרַאפ ןעוועג רעמיא טעמכ זיא ,לַאז רעד יא

 .ןעלעפ יײלרעלַא טימ

 ַא ,רעכילכיוה ַא ,ןערהָאי עלעטיס יד ןופ דיא ַא ,דוד םהרבַא

 טעּפַאש א ןעוועג זיא ,דרָאב רעצרַאוװש ךיליורג ַא טימ ,רעקנַאלש

 ענייז ןופ ףניפ טַאהעג ךיוא ןעבָאה רעלהעפ םעד ןוא ,(עקיאַאז ַא)
 ןעצנַאנ ןיא ןעוועג םהיא ייב ןענייז רענניפ יד .רעדניק סקעז

 ,דָאב ןופ ןעמוקעג זיא רע ןעוו וליפא ; ץראווש רעמיא -- זראווש

 גיטנייה לעסיב ַא ןוא גיטכיצ ץנַאג טדיילקעג ןייז רע טנעלפ תבש

 .ץרַאװש ןעבילבענ ץלַא ןענייז רעגניפ יד רעבָא ;ךיוא

 .רעצרעה ענרעדליג טימ ןעשנעמ ןופ בוטש ַא ןעוועג זיא סָאד

 רעוו .עציטש ןעמוקַאב ָאד טָאה ,טניטיונעג רָאנ ךיז טָאה סע רעוו

 ַא ןענופעג ָאד טָאה ,ןעפיוקרַאפ וצ סעּפע טאהעג רָאנ טָאה סע

 ייז .ןענָאזּפָא טנעקעג טינ םהיא טָאה ןעמ ?ייוו ךאפנייא ,הנוק

 גידנעטלַאהַאב ןעבעגעג ךיוא ןעבָאה ייז ןוא ןעפָא ןעבעגעג ןעכָאה

 יד זַא ,טאהעג ארומ טָאה רעדעי .,ןערעדנַא םעד ןופ רענייא ךיז

 ,טונ וצ זיא יז רעדָא רע זַא ,ןעפרַאװפיױוא םהיא ןעלעוו ערעדנַא

 ןעוועג החּפשמ רעד ייב זיא גיצרעה:-טרַאה ןייז ןוא ןענרַאק ןענעק וצ

 רערהיא דילנטימ רעדעי ןוא ,הלעמ עסיורג ַא רַאפ טנעכעררַאפ

 ךילנטימ רעדעי .ןעזייוואוצסיורא הלעמ עזיד ןעראטס ךיז טגעלפ

 ראפ "רעסעב טינ, ןענייז ערעדנא יד זא ,טסואוועג רעבָא טָאה

 ,םהיא

 רע ןוא ,סעקיאַאז עליפ יװ ,ןסעכ ַא ןעוועג זיא דוד םהרבַא

 ןעפרַאו ייז סָאוװרַאפ ,רעדניק ןוא יורפ ןייז ףיוא ןעיירש קר טנעלפ

 טינ םענייק ךיוא רע טָאה ן'תמא ןיא רעבָא ;טלעג טימ ךיז

 ןעכאמ טפראדעג םהיא ראפ רָאנ טָאה ןעמ .,ןעגָאזּפָא טנעקעג

 .עיאװוַאה עמורק ַא

 -רַאטס טימ ,ענעדיא עקיד ,עסיורג ַא ,האל לחר ,יורפ ןייז

 ןהֶא ךילבעטשכוב שנעמ א ןעוועגנ זיא ,ןעניוא עוויאַאנ עדנעשט

 טָאה יז סָאװ ,ןעכַאז ןעפיוק ןיא ןעטלַאהעג רעמיא טָאה יז .לַאנ ַא
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 ףיוא טאהעג תונמחר טָאה יז ?ייוו רָאנ ,טפרַאדַאב טינ טולָאסבַא

 קרַאטש ךיז יז טנעלפ לָאמ סעדעי .(סעקרעלדעּפ) סעקרעלדנעט יד
 ַא זיא יז זַא ,רעדניק יד ןוא ןַאס םעד ןעזייוו וצ םוא ,ןעגניד

 סעקרעלדנעט יד .ןעשִארנ ןעדעי טימ ךיז טנעכער ןוא ,"עטכעלש ,

 רהעמ ךס ַא ןעלהָאצַאב טעוװ יז זַא ,טסואווענ רעבָא ןיוש ןעבאה

 .טרעוו זיא ךַאז יד יו

 רענייק ,"םייהעג ,, ןערעוו טכַאמעג רחסמ רעד טנעלפ בור סָאד
 ןאו :;ענַארפ א ןעביוהנָא ךיז טגעלפ ךָאנרעד .ןעסיוו טינ לָאז

 עכילטע יד יצ ,לָאװ ?עקיטש יד יצ ,לעקַאי םעד ןיהַא ןעמ טוט

 ןעטלאה קר טנעלפ יז ?"ךוט-ןעטסאב , יד יצ ,טנעוװייל ןישרַא

 ןיא עלעקניוו רעדעי .ןעטלאהאב וצ סעּפע ואוו טרָא ןַא ןעכוז ןיא

 ,ץַאלּפ רענעגרָאברַאפ טש'רמולכ רעדָא ,רענענרָאברַאפ רעדעי ,בוטש

 ןיא דָאמאק ריא ."דנאבַארטנָאק , טימ טּפָאטשרַאפ ןעוועג זיא

 גנַאל ןיוש טָאה יז זַא ,טרעטנָאלּפרַאפ ןוא טקַאּפרַאפ ױזַא ןעוועג

 ןוא ןעטעב יד רעטנוא .םהיא ןופ ץונ ַא ןעבָאה וצ טרעהעגפיוא

 -ענ טימ ךעלקעּפ ןוא קעּפ ןענעלענ ןענייז עּפַאנַאק רעד רעטנוא

 -סיוא ןעבָאה רעמיצ ַא ךָאנ ןוא רעמיצ-ףָאלש רעד .הרוחס עמייה

 .רעלדנעה-עטאמש א ןופ דַאלקס ַא יו ןהעזעג

 -ייא ןיא --- ןעסייהעג יז טָאה עק'חר --- ?עדיימטסניד יד

 ןעבָאה עֶלַא ןוא ,בוטש ןיא עטסָאבַאלַאב ע'תמא יד ןעוועג ךילטנעג
 בָאה ךיא ןעוו ,ןערהָאי ערעטעּפש ןיא .טַאהענ ארומ רהיא ראפ

 -ַאפ רעשידיא ַא ןיא, גנולהעצרע עדנעצנעלג ס'יקסדנַא טנעיילעג

 -טפירש רעד ,ןעניוא יד רַאפ יו ןהעזרעד ןעק'חר ךיא בָאה ,"עילימ
 זיוה רעדנַא ןַא טניימעג טָאה רע .טנעקעג טינ רהיא טָאה רעלעטש

 ,ךס ַא ןַארַאפ רעבָא ןענייז סעק'חר עכלעזַא ,טסניד רעדנַא ןַא טימ
 רהיא יו המשנ עכילרהע אזַא ןעוועג ןיא טסניד ס'טטיר

 ךיוא ןוא רעטקַארַאכ רחעמ טאאהענ רעבָא טָאה יז .עטסָאבַאלַאב

 טינ זיוח רעד ןעוועג יז זיא יירטעג ןוא ,האל לחר יוװ לכש רחעמ

 ענהעש וצ ןייק ןוא עגנוי וצ ןייק ןעוועג טינ זיא יז ,יז יו רעגינעוו

 ,רהיא טימ ןעגירק ךיז ןענעלפ רעדניס יד ןעוו ןוא .טינ ךיוא

 ןעפור לָאמַא רהיא רענייטש ןעטַאװעקיאַאז רעייז ףיוא ייז ןענעלפ

 ,ןופרעד עסיבנעסיוועג ןעבָאה ייז ןענעלפ ךָאנרעד ."דַאמ עטלַא;

 ,רהיא וצ ןענע'פנח ךיז ןוא
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 ַא ,רעקרַאטש ַא ,רעכיוה ַא -- ןהוז רעטסטלע רעד ,קַאסיא

 טָאה ,טעּפַאש ַא ךיוא רעבָא ,סעציילּפ עטיירב טימ ,גנוי רענהעש

 ףיֹוא טרידוטש הע טָאה טציא ןוא ,?לוש-רעניבַאר יד טגידנעעג

 .טּפרעד ןיא רַאנירעטעוװ

 טהיצ ןערידוטש ןייז סָאװ ,ןעגָאלקַאב ךיז טנעלפ רעטָאפ ןייז

 ן'תמא ןיא .םהיא ןופ סַאּפש ןעכַאמ טגעלפ רע ןוא ,גנַאל ױזַא ךיז

 ןיא ןעמ טָאה םהיא זיולב ,ץלָאטש ןייז ןעוועג קַאסיא זיא רעבָא

 עלַא .ןעמָאנ ןייז ןופ עמרָאפ רעשיסוד רעד טימ ןעפורעג בוטש

 ןעשיריא ןעכילנהעוועג ן'פיוא ןעפורעג ןעמ טָאה רעדניק עגירעביא

 ,רענייטש

 רעדנַא ןַא ןיא טַאהעג הנותח טָאה רעטכָאט עטסטלע יד

 ---עלעדיימ א ןוא ךעלגניא יירד--- רעדניק עגירעביא יד .טדָאטש

 .בוטש ןיא ןעוועג ןענייז

 -- ןעק'ריאמ ןופ ןעגנאפעגנָא ךיא בָאה רערעל סלא עלָאר ןיימ

 רע .ףלע רעדָא ןהעצ רהֶאי ַא ןופ עלעגניא רעשיטַאּפמיס ַא רהעז

 -סגנוגיטרעפוצ) סָאלק םענלעטיװָאטָאגירּפ םעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא

 -ניא םייב ,"עשטשילישטוא עיָאנלַאשטַאנ, רעיינ רעד ןופ (סַאלק

 "רעביא םהיא טימ ןעמונעג רימ האל ?חר טָאה ,ָאזלַא .,טוטיטס

 ןעכַאז עכלעזַא ןיא ךיז טגעלפ רעטָאפ רעד) ןעקָארוא יד ןענרעלוצ

 .(ןעשימ טינ

 ןערעגיטכיוו ןוא ןערעטלע ןַא ןעגניד טנעקעג םהיא טָאװ יִז

 ךיא .ןענידרַאפ וצ ןעבענ רימ טלָאװעג רעבָא טָאה יז .רערהעל

 -רעביא ןוא סערעטניא סיורג טימ טנערעלעג ןעק'ריאמ טימ בָאה

 ךיז לָאמַא טָאה רעכלעוו ,רבח ַא ס'קַאסיא רעייז ןוא ,טייהנעבעג

 טביולעג קרַאטש ךימ טָאה ,לעגניא ץטימ ןערעל ךיא יו טרעהעגוצ

 .ןערעטלע ענייז רַאָפ

 עשימייה יד ןופ ןעטסטלע םעד ,ןעק'מייח ךיא בָאה םעד ךרוד

 "עג ןיוש טָאה רע ,רעליש ַא רַאפ ןעגָארקעגניירַא ךיוא ,ןהיז יירד

 טָאה רע .שיסור לעסיבַא טנעקעג ןיוש טָאה רע ןוא רערהעכ טָאה

 .יירעכיירטש וצ ןעמונעג ךיז ןוא ,ןעפרָאװעגקעוװַא ןענרעכ ןייז רעבָא

 סלַא טכַארטַאב ןעמ טָאה םהיא ןוא רעטָאפ םייב טייברַאעג טָאה דע

 דוד םהרבַא טָאה םהיא .טפעשעג םעד ןופ שרוי ןעניטפנוקוצ םעד

 ,ןעסקאוועג ןהעש ןעוועג זיא רע .תודוס עשינכעט ענייז טיורטראפ
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 קרַאטש ןעוועג זיא רע) םינּפ םענהעש ַא טאהעג טָאה ןוא ,עק'מייח
 .לעסיב ַא רָאנ ךיז רע טָאה טעװעקיאַאז ןוא ,(ןע'קַאסיא וצ ךילנהע

 רענניפ ענייז רעבָא ,רעדיילק עניטנייה עטוג ןענָארט טנעלפ רע

 .ךעּפ יו ץרַאוװש ןעוועג רעמיא ךיוא ןענייז

 ןעקָארוא ןעק'ריאמ ןעבעג וצ ןעביוהעגנָא בָאה ךיא יו ױזַא

 ןעגעוו בָאה ךיא ןוא ,גנורעטסיײגַאב-װָאלירק ןיימ ןופ רהֶאי םעד ןיא

 געלפ ,ןערעה טלָאװעג רָאנ טָאה סָאװ ,ןעדעי וצ טדערעג ןינע םעד

 ןעזייוו וצ םהיא ,ןעלבַאפ ענינייא ןעזעלרַָאפ ןעק'מייח רַאפ ךיא

 רעייז ןהעש יוװ ןוא ,טניל ייז ןיא ךעלטרעוו ערעייט א רַאפ סָאװ

 טש'רמולכ ?עסיב ַא ,ןערעהסיוא ךימ טנעלפ רע ןוא .זיא ךַארּפש

 רענייטש ןייז ןעוועג זיא'ס יוװ ,גנורעטסייגַאב ןיימ ןופ גידנעכַאלּפָא

 םהיא ןעבָאה ןעננורהעלקרע עניימ ,רענייטש ס'רעטָאפ ןייז ןוא

 ,טריסערעטניארַאפ רעבָא

 -ענ אזא ןצ טרעהענוצ ךיז טָאה רעטומ ןייז ןעוו ,לָאמנייא

 : טנָאזעג םהיא וצ יז טָאה ,זנוא ןעשיווצ ךערּפש

 ,סָאװ וטסייו 4 ןענעק טינ סָאד ךיוא וטסלָאז סָאװרַאֿפ ---
 .קָארוא ןַא ןעבעג ךיוא ריד רעטלַא רעד לָאז

 םהיא טימ ךיא בָאה ןע'ווָאלירק ץוח ַא .טמיטשענוצ טָאה רע

 -וצ רע טָאה קיטַאמַארג רעד וצ .קיטַאמַארנ עשיסור טנערעלעג
 ,ןעזָאלענּפָא טינ רעבָא םהיא בָאה ךיא .טאהעג טינ קשח ןייק טשרע
 .ןעדנַאטשנעגעג עדייב טנערעלעג טָאה רע זיב

 -וקנָאק ןימ ַא ןעפלָאהעג ייברעד רימ טָאה ?לעסיב עשביה ַא

 ,רבח ַא םענייז וצ טָאהעג טָאה עק'מייח ןעכלעוו ,להיפעג-ץנער

 ןעוועג זיא רבח רעד .דניירפ ןעטוג ַא ס'דוד םהרבַא ןופ ןהוז םעד

 -עבסָארּפ א ייב טײברַאעג טָאה רע .עק'מייח יו טעדליבעג רהעמ

 רעדייא ,טַאקָאװדַא ןַא ןעפור עטיל ןיא טנעלפ ןעמ יו ,רעביירש

 ,טסירוי ןעטרידוטשענסיוא ןַא וצ ןערָאװעג טניואווענוצ זיא ןעמ
 ףיוא .הצילמ , ןעבירשעגנ ןוא רעכיב עשיסור ןעזעלעג טָאה רע
 סעדעי .רבח רעד ,רעמהיראב רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .שיסור

 ןעזעלרָאפ רע טנעלפ ,ס'טטיר יד וצ ןעמוק טנעלפ רע ןעוו ,לָאמ

 טנעלפ סָאד ."טסַאפרַאפ, טָאה רע סָאװ ,לעקיטש ענהעש ַא סעּפע
 ,ןעק'מייח ןיא רָאנ טינ סורדרַאפ ןוא האנק ןופ להיפעג ַא ןעדניצנָא
 ןעגעלפ ,ןהענקעווא טגעלפ רע ןעוו .עילימַאפ רעצנַאג רעד ןיא רָאנ
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 ,טלָאװעג עלַא יז ןעבָאה ,ָאזלַא .יירעמהירַאב ןייז ןעמירקרעביא ייז

 ןענַאטשעגקירוצ טייוו ױזַא ןייז טינ ןעלָאז עקמיש ןוא עק'מייח זַא

 .רבח םעד ןופ

 גנובײרשַאב ַא ןעזעלעגרָאפ זנוא רַאפ רבח רעד טָאה לָאמנייא

 -רעדנואוו, ןהעש ןעוועג ךילקריוו זיא סע .גנַאנרעטנוא-ןוז ַא ןופ

 "רוט .ס'וועינעגרוט רָאנ ,ענייז טינ ןעוועג רעבָא זיא סע .ןהעש

 ;טנעיילעג טינ טסלָאמַאד ךָאנ ךיא בָאה אפונ קרעוו ס'וועינעג

 עיטַאמָאטסערכ ַא ןיא ןהעזעג סָאד ךיא בָאה רעבָא גוצסיוא ןַא סלַא

 ראגָאז בָאה ךיא .טקנעדעגנ טינ ךיא בָאה---רעכלעוו ןיא ;(רעדיר)

 ךיא זַא רעבָא .ס'וועינעגרוט זיא גנורעדליש יד זַא ,טקנעדענ טינ

 .רעכיז ןעוועג ךיא ןיב ,ךוב ַא ןיא ואוודץעגרע ןהעזעג סָאר בָאה

 .ןעסָאשעגסיוא ךיא בָאה -- !ענייד טינ זיא סע --

 ,ענייז ָאי ןיא סע זַא ,ןערעווש ןעמונעג ךיז טָאה רבח רעד

 .טקורדעג ןהעזעג סָאד בָאה ךיא זַא ,ט'הנעט'עג בָאה ךיא ןוא

 .טיור ןערָאװעג זיא רע ;ןערעטנָאלּפ ןעמונעג ךיז טָאה רע

 ןיא רע ןעו .תמא זיא ,גָאז ךיא סָאװ זַא ,ךילטייר ןעווענ זיא סע

 סָאװרַאפ ,טדערענסיוא רימ רעטומ ןייז ןוא עק'םייח טָאה ,קעװַא

 רעבָא ייז טָאה עטכישעג יד ."טולב ןייז ןעסָאגרַאפ , בָאה ךיא

 .ןעגינעגרַאפ טפַאשרַאפ

 עטנַאמרעד יד ןענופעג ןוא טכוזעג ךיא בָאה ןעגרָאמ ףיוא

 דנַאב םעד בָאה ךיא  ,קרעװ ס'וועינעגרוט ןיא -- גנורעדליש

 -עג םהיא ןוא םָארק-ךוב ס'נוקַארטס ןיא טַאקָארּפ ףיוא ןעמונעג

 סָאד ןעבָאה עקמיש ןוא עק'מייח ןעוו .ס'טטיר יד וצ טכַארב

 וצ זיא רבח רעד ןעוו ,ךָאד .ןעלָאװקעג ייז ןעבָאה ,ןעזעלענרעביא

 עגנערטש טימ ןעקנואוועג רימ וצ ייז ןעבָאה ,ןעמוקעג רעדיוו יז

 רבח רעד ."טולב סָאד ןעסיגרַאפ טינ, םהיא לָאז ךיא זַא ,סענימ

 ןעװעג רע זיא רימ טימ ןוא ,גידנעסיוו-טינ טכַאמעג ךיז טָאה

 .אברדַאו אברדַא
 .ןעביוהעגפיוא קרַאטש ס'טטיר יד ייב ךיז טָאה סרוק ןיימ

 רעטייוו ןעטלַאהעג טָאה רע ןוא ,רערהעל ַא טָאהעג טָאה עקמיש

 .ןעגנודעג ךימ רע טָאה קיטַאמארנ ףיוא רעבָא ,עק'מייח יו

 -- ,עלגנָאשט ןָאט וצ ןעבָאה ןיוש זנוא ייב וטסעוו טציא ---
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 -בָאנ) "עלגנאשט , טרָאװ סָאד .טגָאזעג רימ וצ ןַאד האל לחר טָאה
 םירָאוװ ,קורדנייַא ןַא טכַאמענ רימ ףיוא טָאה (?ידעטס, ,ךנַאנַא
 .טכיורבעג טינ לָאמנייק םהיא ןעבָאה עמהומ ןיימ ןוא דעטומ ןיימ

 -רעטופ יד, ?חר ייב קָארוא ןַא ןעבענעגנ ךיוא בָאה ךיא
 םעד יו רהעמ רעבָא .לענניא ןערעטלע רהיא -- ?עקרעהיינ
 -עג רימ טָאה עמהומ ןיימ .טינ ךיא קנעדעג טקַאפ םעניײמעגלַא
 ס'יקסנימָאכ ןופ עיִלימַאפ ַא ךָאנ ייב קָארוא ןַא ךָאנ ןעגָארק

 ,רעגינעוו ךָאנ ךיא קנעדעג םעד ןעגעוו רעבָא .ףיֹוח

 ןיימ ןופ קינעמילּפ ַא ןעוועג זיא רעליש עניימ ןופ רענייא
 ןעמוק טגעלפ רעכלעוו ,"רעניבַאר , רעד ,רערהעל ןעשיסור ןעגילָאמַא
 ןעװעג ןיוש רע ןיא טציא .קנעש רעזנוא ןיא ןענרעל רימ טימ
 ,(ןעטלַאהעגפיוא םהיא טָאה סָאװ ,ןירָאטיײנ רעד רַאפ) טַאריײהרַאּפ
 טָאה יורפ יד .טנידנעעג טינ רעבָא רע טָאה לוש רעניבַאר יד
 -ולּפ ןייז ,ןעקָארוא ןעבענעג טָאה רע ןוא ,טַאטשרַאװ א טרהיפעג
 ַא ןופ ?עגניא רעגירָאה-טיור ַא ןעווענ זיא ,רעליש ןיימ ,קינעמ
 ,רעטָאפ ןייז טינ רימ טָאה םהיא רַאפ טלהָאצעג .ףלעווצ רהֶָאי
 טימ רָאנ טלהָאצעג רעבָא רימ טָאה רע .,לעקנָא ןייז עקַאט רָאנ
 ,טַאהעג טינ ךאפנייא טָאה רע .טונ ןעוועגנ זיא ןיימ ןייז ,ןעגנוגָאזוצ

 בָאה -- ,ּפָא רימ טנעל רהיא ןוא ּפִֶא רימ טגעל רהיא ---
 ןוא ,סאג ן'פיוא םהיא גידנעּפַאכ ,טנָאזעג לָאמ ןייא םהיא וצ ךיא
 ןוא סָאנ עשטייט גָאר ן'פיוא .שיסור ףיוא םהיא וצ גידנעדייר
 ,ןעוועג סָאד זיא קָאלואווַאז ס'עביוט עקטיג

 -טנעעג רימ רע טָאה -- ,ןעבענּפָא ריד לעװ ךיא עליבַא --
 .טרָאו א בילוצ ךיוא ךיא קנעדעג סָאד .שידיא ףיוא םרעפ
 רענעזעוועג ןיימ ."עליבא, טינ ,"יבא, ןעמ טגָאז אנליוו ןיא
 .עינרעבוג רענווָאק ןיא ?לעטדעטש ַא ןופ ןעוועג זיא רערהעל

 .ןַאמ ןעגנוי ןעטַארייהרַאפ א קָארוא ןַא ןעבעגעג ךיוא בָאה ךיא
 ,ערַאװ ךעלקיטש ןופ םָארק ַא ןעטלַאהעג ןעבָאה יורפ ןייז ןוא רע
 עלייו עלַא .םָארק ןיא ןעבעג םהיא ךיא געלפ קָארוא םעד ןוא
 ןוא ,יורפ רעד טימ רעדָא ,דנוק ַא טימ ןעדייררַאפ ךיז רע טנעלפ
 טָאה רע סָאװ ,טייצ יד ןעבענּפָא ןעזומ םהיא ךיא געלפ ךָאנרעד
 רימ טגעלפ העש ןייא טָאטשנַא .טרא ןעזיד ףיוא טכַארברַאפ
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 ,רהעמ רַאנָאז רעדָא ,ןעבלאהרעדנָא ןעציז וצ םהיא טימ ןעמוקסיוא

 ,ןעוועג זיא םָארק ןייז ואוו ןוא ןהעזענסיוא טָאה רעליש רעזיד יו

 .טייצ עצרוק ַא רָאנ ןעטלַאהעגנָא טָאה קָארוא רעד .טינ ךיא קנעדעג

 ךיא .עינילער ןענעוו טדערעגנ טפָא ךיא בָאה ןעק'מייח טימ

 סעדעי רעבָא רימ טָאה רע .ןערעקַאב וצ םהיא טערַאטסעג ךיז בָאה

 רעבָא ,םורפ ןעוועג טינ זיא רע .סַאּפש ַא טימ ט'רטּפ'ענּפָא לָאמ

 רע טָאה טלענ םגה ,ןעבירשעג טינ רע טלָאװ תבש םוא ןעביירש

 יִצ ,ענַארפ רעד ןיא רעבָא ךיז ןעזָאלנײרַא .ןעטלאהענ ָאי תבש

 .טלָאװעג טינ רע טָאה ,טינ יצ ,טָאנ א ָאד זיא סע
 -רעד ,רעטאעט ןיא ןהענ רע טנעלפ טכאנדוצ-נַאטיירפ ןעדעי

 .ןהעזענ ןעטרָאד טָאה רע סָאװ ,ןעלהעצרעד רימ רע טנעלפ ךָאנ

 טָאה רע זַא דלַאב יו : ענַארפ ַא טלעטשעג לָאמַא םהיא ךיא בָאה

 ארומ רע טָאה סָאװרַאפ ָאט ,תבש םוא טעליב ַא ןעפיוק וצ ארומ טינ

 ,אישק ןיימ ןופ סַאּפש טכַאמעג רע טָאה -- 4? תבש םוא ןעביירש וצ

 ןעווענ זיא סָאד .טלעג ןהֶא טנערעלעג ךיא בָאה רעליש ןייא

 םהיא .,ןינמ ס'ריסח ןופ טנעקעג בָאה ךיא ןעכלעוו ,רוחב-הבישי ַא

 ךיז טָאה רע לייוו ,ךילכעזטּפיוה ןעבעגענ קָארוא םעד ךיא בָאה

 עקַאט ךיז טָאה רע .עדנַאגָאּפָארּפ רעשי'סרוקיּפַא ןיימ וצ טרעהענוצ

 -רַאפ ייז טָאה רע ןוא ןעננורהעלקרע עניימ טימ טריסערעטניא

 רעבָא טָאה רע ;רדוחב רעניהעפ ַא ןעוועג זיא רע .ןענַאטש

 טנעלפ טפָא ,ךיז ןענעוו גנוניימ עכיוה ערעייהעננוא ןא טַאהעג

 ,טרָאװ ןעשיסור ַא ןופ טשּפ םעד ןעגעוו ןענניד רימ טימ ךיז רע

 ַא יו רהעמ טינ ןעוועג שוריּפ רענענייא ןייז זיא בור סָאד םגה

 טגירקֹוצ עטַאבעד אזַא ךרוד ךיז רימ ןעבָאה לָאמנייא .ארבס'ךיוב

 .ןענרעל וצ טרעהעגנפיוא םהיא בָאה ךיא ןוא

7 

 .קעטָאילביב-טדָאטש רענליוו רעד ןיא

 רעד ןעוועג זיא ,טלעטשעג בָאה ךיא סָאװ ,טירט רעיינ רעדעי
 טלעװ יד .לַאפוצ ַא ןופ רעדָא ,טייברַא רערעווש ןופ טַאטלוזער

 ףיא ןעוו .םַאזגנַאל רהעז רעבָא ,רעטיירב ןערָאװעג רימ רַאפ זיא
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 הימ ךס ַא טרָאּפשרַאפ ךיא טלָאװ ,רעזייוו-געוו ַא טַאהעג טלָאװ
 ןעגנַאגעג ןיב ןוא ,רעדנילב א יו טּפַאטעג בָאה ךיא .טייצ ןוא
 ןליפַא ,לעגניא רענליוו רעגיטנייה ַא .רעדנילב ַא יװ ךעלעמַאּפ
 טינ עזייר עניטסייג עגנַאל ןוא ערעווש ַאזַא ףרַאד ,רעמירָא ןַא
 ןענייז רעדניק יד ןוא ערעדנַא ןענייז סעטַאט יד .ןעכַאמכרוד
 -ךנעסיוומוא רעד ןופ ?עגניא רענליוו רעגירהעי-העצ ַא .ערעדנַא
 םיוק ןענייז רימ עכלעוו ,ןעכַאז עליפ טנייה סייוו עילימַאפ רעטס
 ,רהֶאי ןהעצפופ רעדָא ןהעצרעפ ווצ ןערָאװעג רהָאװענ

 רהֶאי ןהעצרעפ יוװ רהעמ ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ; ליּפשייב םוצ
 ןַארַאפ זיא אנליוו ןיא זַא ,טסואוורעד ךיז בָאה ךיא רעדייא ,טלַא
 רעדעי זַא ןוא גנוריגער רעד וצ טרעהעג סָאװ ,קעטָאילביב עיירפ ַא
 עטסעב יד ןעזעל ןוא לַאז םענייפ ַא ןיא ןעציז ,ןעמוקניירַא ןיהַא ןעק
 ,ןיהַא ןהענ וצ ט'לעוּפ'ענ ךיז ייב בָאה ךיא רעדייא ןוא .רעכיב
 עטַאט ןיימ .טלַא רהָאי ןהעצפופ יו רהעמ ןעוועג ןיוש ךיא ןיב
 טינ קעטָאילביב עגיזָאד יד ןעבָאה םירבח עניימ ןופ סעטַאט יד ןוא
 ,טסואווענ טינ רחיא ןופ ןעבָאה ייז ןוא ןעבָאה טפרַאדַאב

 -טנַא ,לעקניוו םענהעש ַא ןיא ןענַאטשעג זיא קעטָאילביב יד
 -ַּפִא ךיז טגעלפ סע ואוו ,ףיוה ס'רָאטַאנרעבוגילַארענעג םעד ןעגעק
 טנעהָאנ .אנליוו טכוזַאב טָאה רע ןעוו לָאמ סעדעי רסיק רעד ןעלעטש
 רעד ןופ עדייבעג רעד ףיוא .עיזַאנמינ יד ןעוועג ךיוא זיא ייברעד
 : רעטרעוו ענרעדליג עסיורג ייווצ טעשטשילבענ ןעבָאה קעטָאילביב
 ןהעגייבראפ טּפָא טרָאד געלפ ךיא ."ַאקעטָאילביב ַאיַאנשטילבוּפ,
 ןהעג רימ ןענעלפ ןעטרָאד ךרוד םירָאװ ,ןָא זייוודניק ןופ טעמכ
 טצירּפשענ טָאה סָאװ ,ןאטנָאפ םענהעש ןעסיורג םעד ףיוא ןעקוק
 -פַארענעג םעד ייב טסייה סָאד --- "ץערָאװד ס'רסיק, םעד ייב
 רעבָא ךיא בָאה ,סנױזַא זיא סָאד סָאװ .גנוניואוו ס'רָאטַאנרעבוג
 .טגערפעג טינ תוישק ןייק םעד ןענעו בָאה ןוא ,טסואוועג םינ

 -ַאנמינ ,טייל עגנוי עשידיא ןעוועג ןיוש ןַאד רעבָא ןענייז סע
 עכלעוו ,"סעקישטניבַאר , ענעזעוועג ,סעקישטוטיטסניא ,ןעטסיז
 יו רהיא ןיא טלהיפעג ךיז ןוא טכוזַאב קעטָאילביב יד ןעבָאה
 טכַאמעג ךילדנע ךיא בָאה ייז ןופ רַאֹּפ ַא ךרוד ןוא ,םייהרעד ןיא
 ןיא יו ןעמוסוצניירַא טכייל יוזא זיא ןיהא ןַא ,גנוקעדטנע יד
 .זיולק ס'דיסח
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 ענהעש עסיורג יד טנעפעעג בָאה ךיא .ןיהַא קעװַא ןיב ךיא

 םוצ ןעגנַאנעגוצ ןיב ךיא .טכרופרהע ןופ להיפענ ַא טימ ריט

 -סיוא ,קרעוו ס'וועינעגרוט ןופ לעטרַאק יד טכוזעגסיוא ,גָאלַאטַאק

 -לעוו ,רַאקעטָאילביב םעד טגנַאלרעד סָאד ןוא עלעטעצ םעד טליפעג

 .ריט ןעבעל ,לעקניוו ַא ןיא ,ךיוה רעד ןיא ןעסעזעג זיא רעכ

 -ראפ-טאלג טימ ,רַאד :; ןהעזעגסיוא טָאה רע יוװ קנעדעג ךיא

 "עג רימ ףיוא טָאה רע .ןעּפיל עניד טימ ,דרָאב ַא ןהֶא ,רָאה עטמעק

 ןעמונעגפיוא רימ טָאה רע .שטייד א ןופ קורדנייַא םעד טכַאמ

 ןופ דנאב ןעטשרע םעד טכארבעג דלאב רימ טָאה ןוא ,ךילפעה

 ןעגנַאל םעד וצ ןעזָאלעג ךיז בָאה ךיא .קרעוו ס'וועינעגרוט

 : ןעטלאהרַאפ ךימ טָאה ראקעטָאילביב רעד רעבָא .שיט-עזעל

 טָאה --- ,קָאר-רעביוא רעייא ןָאטסיױוא רעהירפ טזומ רהיא ---

 -רעביוא ןַא ןיא -- ,רעמיצ-רעדָאפ םעד ףיוא גידנעזייוו ,טגָאזעג רע

 .ןעזעל וצ טרעוורַאפ זיא קָאר

 ,טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ,קָאר-רעביוא ןייק טינ זיא סע --

 .גידנערעוו-טיור

 לעקנוד ַא ןופ --- עקטָאּפַאק ןיימ ןוא ,רעמוז ןעוועג זיא סע

 -ייא זיא סע .עצרוק ןייק ןעוועג טינ זיא --- ריִלָאק םענעטעלאיפ

 עדייב רָאנ ,קָאר-רעביוא ןייק טינ ןוא קָאר ןייק טינ ןעוועג ךילטנעג
 ךיא בָאה קָאר-רעביוא ןעגידרעמוז ןעלעיצעּפס ןייק .ןעמַאזוצ

 טָאה רַאקעטָאילביב רעד רעבָא .טַאהעג טינ לָאמנייק טּפיוהרעביא
 -רַאפ טזומעג בָאה ךיא ןוא ,קָאר-רעביוא ןַא זיא סע זא ,ט'נקסּפ'ענ

 .ןעגנַאגעגסױרַא ךיא ןיב רעטשטַאּפוצ ַא יו ױזַא ,ץַאלּפ םעד ןעזָאל

 ,לעקער ןעצרוק ַא ןענָארקעג בָאה ךיא זיב טהורעג טינ בָאה ךיא

 ןעקנָאשעג רימ טָאה ,רעקיײטּפַא ןַא ,בורק רעטייוו ַא ס'רעטומ ןיימ

 ; עטוג ַא ןעוועג זיא ףָאטש יד .ךוט ןעיולב ַא ןופ קָאר ַא םענייז

 רעד םירָאו ;רימ ףיוא סיורג וצ ןעוועג רעבָא זיא קָאר רעד

 טָאה .רימ רַאפ רעטלע רהָאֹי עכילטע טימ ןעוועג זיא רעקיײטּפַא

 ןעטנידראפ-ןעגייא ןיימ רַאפ) ןעוועצינרעביא ןעזָאלעג קָאר םעד ןעמ

 .(טלעג

 רע ןוא ,רעדיינש םוצ ןעפָאלעג ךיא ןיב גָאט ַא לָאמ יירד

 ךילדנע .ןעננולעטשַאב ערעניטכיוו טימ ןעמונרַאפ ןעוועג דָארג זיא

 ,"קָאר רעצרוק , רעטשרע רעד -- ןעראוועג ניטראפ קָאר ןיימ זיא
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 םהיא ןיא ךיז גידנעלהיפ  ןענָארטעג זיא סע ןעוו בָאה ךיא סָאװ

 ןיא ןעמַאלעגקעװַא ךיא ןיב ,דיילק-הנותח רהיא ןיא הלכ ַא יװ

 ,קעטָאילביב רעד

 -ָאיפ ןיימ ןוא ,ןעטנוא ןופ לעקער "םעיינ, םעד גידנעגָארט

 "קאר-רעביוא , ןיימ ךיא בָאה ,ןעביוא ןופ עקטָאּפַאק ענעטעל
 רעכלעוו ,רַאצייװש םעד טגנַאלרעד םהיא ןוא ןָאטעגסיױא ענשזַאװ

 ןיב ךיא .רעמונ ַא טימ קעשט םענעשעמ ַא ןעבעגעג רימ טָאה

 בָאה ךיא ענימ רעכיירגיז ַא טימ לַאז-עזעל םעד ןיא ןיירַא

 קרעוו ס'וועינעגרוט ןופ דנַאב ןעטשרע םעד ןעמוקַאב ןוא טרעדָאפעגנ

 ננילצולּפ יוװ יױזַא טלהיפעג ךיז בָאה ךיא .ןעזעל טצעזעג ךיז ןוא

 .רעהירפ יוװ יונג רהעמ ?הָאמ ןהעצ ןערָאװענ ךיא טלָאװ

 ןעוועג טינ ךיא ןיב רעמָאט .הדמתה טימ ןעזעלעג בָאה ךיא

 טקוקעגכָאנ םהיא ךיא בָאה ,טרָאװ ַא ןופ טשּפ םעד ןיא רעכיז

 עכילטע ןופ ןענַאטשאב זיא רעכלעוו ,ךוב-רעטרעוו ס'ליַאד ןיא

 רעטייו רימ טָאה ךוב-רעטרעוו ס'ליֵַאד ןוא .רעדנעב עסיורג
 ןעגנורעלקרע עשיסור יד .גונעת טימ ןוא טקעּפסער טימ טליפעגנָא
 רעד .ןעבירשרַאפ ךיא בָאה רעטרעוו עשיסור "ערעווש, יד ףיוא
 םוצ טרעטשעג קראטש רימ טָאה ןוא ,טרעיודעג טָאה ןעביירשרַאפ
 סָאװ ,טשּפ םעד זיולב ןענעכייצרַאפ טינ געלפ ךיא םירָאװ ; ןעזעל
 טרָאװ רעד סָאװ ןעננוטיידַאב עלַא רָאנ ,ןעבָאה טפרַאדעג בָאה ךיא
 טָאה יז רעבָא .עצַארּפ ענעפרָאװעגסױרַא ןַא ןעוועג זיא סע .טָאה
 .ןעגינעגרַאפ טפַאשרַאפ ךיוא רימ

 טכארברַאפ ןעטרָאד בָאה ןוא ,ןעגנַאגעג ןיהַא ךיא ןיב גָאט עלא
 חיר קעטָאילביב םעד קנעדעג ךיא .גָאט ַא ןעדנוטש ףניפ-ריפ וצ
 -עגמורא םהיא ןיא טָאה עכלעוו ,טייקליטש יד ןוא לָאז םעד ןופ
 םעד קנעדעג ךיא ; ךוב םעד ןופ דנוב םעד קנעדעג ךיא .טבעווש
 ןיא ןעטלאה געלפ ךיא ןעכלעוו ,קעשט םענעשעמ םעד ןופ םעט
 רעד .ןעזעלעג בָאה ךיא תעשב טייהרעליטש ןעייק ןוא ליוכ
 פעיצעּפס ןורכז ןיימ ןיא זיא לַאטעמ ןעלהיק םעד ןופ םעט רעגיזָאד
 םעד ןעגעוו תורוש ס'וועינענרוט ןופ םעט םעד טימ ןעדנוברַאפ
 ,פעקיטרַא ןא -- לָאנָאנ רעלעטשטפירש ןעסיורג םעד ןופ טוט
 ,טריטסערא םהיא טָאה ןעמ ןעכלעוו רַאֿפ
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 קרעוו עלַא ןעזעלענרעביא ךיא בָאה קעטָאילביב רעזיד ןיא

 ךיוא ןעטרָאד בָאה ךיא .,דנע ן'זיב ביֹוהְנֶא ןופ ,ס'וועינעגרוט

 ס'ווָאבוילָארבָאד ןוא "ַאזָארג, ַאמַארד ס'יקסווָארטסָא ןעזעלעג

 ,רהיא רעביא קיטירק

 רענעטָאברַאפ א זיא וװערַאסיּפ זַא ,טסואווענ ןיוש בָאה ךיא

 -רַאפ ןעוועג ןענייז רעדנעב ענייז ןופ ייווצ רָאנ רעבָא ,רעביירש

 ןעמונעג ךיא בָאה .רעטניינ רעד ןוא רעטייוצ רעד :;ןעטָאב

 -ענ דָארג ךיז טָאה ייז ןופ םענייא ןיא ןוא ,ענייז רעכיב ערעדנַא

 סָאװ , ןַאמָאר ןעטמהירַאב ס'יקסוועשינרעשט ףיוא קיטירק א ןענופ

 -ַאסיּפ יו "רע'פירט, ךס ַא ןעוועגנ זיא רעכלעוו ,/ ןָאט ןעמ לָאז

 טייק'פירט עגיזָאד יד סָאװ ןיא .קרעוו "עטסכילרהעפענ , ס'ווער

 קיטירק יד ןוא .,ךילטיידנוא רהעז טסואוועגנ ךיא בָאה ,טהעטשַאב

 .ןַאמוט ַא יו ןעוועגנ רימ רַאפ זיא

 טוג חעטשרַאפ ךיא זַא .ןעגָאז טנעקעג טינ רַאנָאז בָאה ךיא

 ,לָאטסירק יו רָאלק ןעוועג רימ זיא ךַארּפש ןייז .,ןע'וועינעגרוט

 טימ לי ווועינעגרוט סָאװ רעבָא .לָאטסירק יו ןהעש ךיוא ןוא

 טינ ךיא בָאה ,ןע'װָארַאסניא ןייז טימ רעדָא ןע'ווָארַאזַאב ןייז

 ךַארּפש יד סָאװ ,גונעת םעד בילוצ ןעזעלעג בָאה ךיא .ןענַאטשרַאפ

 רימ ןענייז סָאװ ,רעטרעוו עיינ יד בילוצ ןוא ןעפאשראפ רימ טָאה

 .ךוב-רעטרעוו ןופ ףליה רעד טימ ,ןעזעל ןופ ןעמוקעגוצ

 ַא ןעװעג רימ רַאפ זיא קעטָאילביב עכילטנעפע רענליוו יד

 עליפ ןופ ףױלרַאפ ןיא ןוא ,טירשטרָאפ ןעניטסייג ןופ לעּפמעט

 ,.ןעדנוטש עכילקילג טכַארברַאפ רהיא ןיא ךיא בָאה ןעטַאנָאמ
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 .ןעטסנידרַאפ עמעטראוורענוא

 עשידיא עסיוועג ןופ ןערהָאי יד זַא ,ץעזענ ַא סיורַא זיא סע

 "ריוו ינשזורַאנ, רעייז טיול ןערעוו טמיטשַאב ןעלָאז טייל עננוי

 סָאװ ,יד וצ ךייש ןעוועג זיא סָאד .(ןהעזסיוא רעכילרעסיוא)

 רעטילימ וצ ףור) "ויזירּפ, םוצ ןעלעטש טפרַאדַאב ךיז ןעבָאה

 ןופ טייצ רעד ןיא ןעבירשראפ טינ טָאה ןעמ עכלעוו ןוא (טסניד
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 ,זייװַאב רעכילטייד ןייק ןעוועג טינ ָאזלַא זיא סע ;טרובענ רעייז
 עכלעזַא זַא ,ןעווענ דשוח טָאה גנוריגער יד ןוא ,ןענייז ייז טלַא יו
 קעווצ םעד טימ ,שלַאפ ןערהָאי ערעייז ןָא ןעביג "סעקינוויזירּפ ,
 ןערָאװעג טמיטשַאב ןענייז ,ָאזלַא .טסניד ןופ ןעהערדוצסיוא ךיז
 -וַצּפָא ןֹוא ןעקוקַאב וצ ןעכלעזַא ןעדיא ןעגנוי ןעדעי ,סעיסימָאק
 ןוא ,ןהעזסיוא ןייז טיול טצַאשעג טָאה ןעמ .רעטלע ןייז ןעצַאש
 ןעמונעגנָא זיא גנוצַאשבָא יד -- טינ יצ ,ןעפָארטעג טָאה ןעמ יצ
 .ןערהָאי ענייז סלא ןערָאװעג

 -טנַא ךס א ןוא סעשימָאק ךס ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ייברעד
 .יירעמענ-ראבַאכ ןוא ָאװטסטָאידיא ,טייקגיליווזייב עשיטימעס

 .המוהמ ַא ןעוועג זיא ךעלטדעטש ןוא טדעטש עשידיא ןיא

 רעד ןופ עדייבעג רעד ןיא ןעסעזעג זנוא ייב זיא עיסימָאק יד
 -נַאק רעדעי .סאנ רעקָארט ףיוא (לָאה-יטיס ,זיוה-טאר) ַאמוד
 ,גנורהעלקרע ןַא ,"עינעלוַאיַאז, ַא ןעבעגנָא טפרַאדעג טָאה טַָאדיד

 תורוש עכילטע יד ןוא ,"דיוו ינשזורַאנ םוצ ןעלעטש , ךיז ליוו רע זַא
 ,ָאזלַא ,ךילריטַאנ ,שיסור ףיוא ןערעוו ןעבירשעג טזומענ ןעבָאה
 ַא טכַאמענג ייברעד ךעל'םירוחב עטנַאקַאב עניימ ןופ רֶאֹּפ ַא ןעבָאה
 -רעד ןעביוא רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ."עבטמ עשביה,
 ס'נעטייוצ םעד ;רענשזריק ַא ןופ ןהוז רעד ,ןַאמדלָאג רעטנָאמ
 ,ןופרעד טסואוורעד ךיז בָאה ךיא ןעוו .טינ ךיא קנעדעג ןעמָאנ
 .ןיהא ןעגנַאנעג ךיוא ךיא ןיב

 רעטסנעפ ַא םורַא "ַאמוד , רעד ןופ רעמיצ-רעדָאפ םעד ןיא
 ןעבירשעג ןענייז סעינעלװַאיַאז יד .דירַאי רעצנַאג ַא ןעוועג זיא
 ןענַאטשעג ןענייז רעביירש יד םורַא ןוא ,רעטסנעפ ן'פיוא ןערָאװעג
 ,עהייר רעייז ףיוא גידנעטרַאװ ,דנעה יד ןיא טלעגניילק טימ ןעשנעמ

 ךיוא ךיז ןוא רעדעפ ןוא טניט טימ טגרָאזַאב ךיז בָאה ךיא
 ַא רעניימ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמדלָאג ."סענזיב , וצ ןעמונעג
 טַאהעג טינרָאג טָאה ,רֹוטַאנ ןיא רעטכעלש ןייק טינ ןוא רבח
 ךיא .ןעדייל טלָאװעג טינ טָאה רעבָא רעטייווצ רעד .ןעגענַאד
 טימ בָאה ךיא ןעוו ןוא ,רע יו רעסעב שיסור טדערעג רעבָא בָאה
 -ַאנָאמ , ןייז ןֹופ ןעכַאלּפָא ןוא שיסור ףיוא ןעדייר ןעמונעג םהיא
 ןעבָאה רעטעּפש געט רֶאֹּפ ַא ,ןָאט םעד ןעטיבענ רע טָאה ,"לָאּפ
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 סַאנ ן'פיוא ןענַאטשעג זיא רענייא .עיצַארעּפָאָאק ַא טכַאמענ רימ

 ריט רעד וצ ןעמוקענוצ זיא רע יוװ ךיילג דנוק םעד טּפַאכעג ןוא

 .ןעבירשענ ןעבָאה ייווצ ערעדנַא יד ןוא ,ַאמוד רעד ןופ

 רעזנוא ןענעג רעבָא ,ןעטנערוקנוק ךָאנ ןעזיוװַאב ךיז ןעבָאה סע

 .ןָאלפליה ןעוועג ייז ןענייז "טסָארט

 -- ןעדליג ַא ןעלהָאצַאב ןעמ טגעלפ עינעלוואיאז ַא רַאפ

 ןעזָאלּפָארַא טוואורּפעג טָאה רעצימיא ןעוו .סעקיּפָאק ןהעצפופ

 ועד םירָאװ ,םינלעב ןייק ןענופעג טינ ךיוא רע טאה ,זיירּפ םעד

 ,זנוא וצ רָאנ יורטוצ טָאהעג טָאה םלוע

 ירעד .סנעדליג טימ טנעגערעג טָאה ןעכָאװ ייווצ עטשרע יד

 דנע ןַא ןעמוקעג זיא סע יב ,רענעטלעז ןערָאװעג ייז ןענייז ךָאנ
 .הסנרּפ רעצנַאנ רעד וצ

 -- לעבור גיצכעז זיב טנידרַאפ ךיא בָאה טרַא ןעזיד ףיוא

 ! רימ רַאפ עמוס עניזיר ַא

 סינ ןוא .םענייא רָאנ ךיא קנעדעג ןעטנעילק ערעזנוא ןופ

 ײוצַאב ןעמעלַא זנוא טָאה עכלעוו ,יורפ ןייז יו ,אפונ םהיא ױזַא

 ךַארּפש "ענעגױצרַאּפ , רהיא ןוא ,ןעליוּפ ןופ ןעוועג זיא יז .טרעב
 ושפא .ןערעיוא עשיווטיל ערעזנוא ןיא ןח טימ ל?ופ ןעוועג זיא

 ירָאלק ,רעגידכעלייק רהיא ןעוו ,טקרעמַאב טינ סָאד רימ ןעטלָאװ
 .ןח ןעשרעדניק טימ לופ ןעוועג טינ טלָאװ ל'מינּפ רעסייוו

 וצ ןוא ,ןעצפיז וצ ןוא ןענייוו וצ טרעהענפיוא טינ טָאה יז

 טרעהעגפיוא טינ ןעבָאה רימ ןוא .,ךעלעיַאװַא עגירעיורט ןעכַאמ

 ןעמולַאב טעוװ ןַאמ רהיא זַא ,ןערעכיזרַאפ וצ ןוא ןעטסיירט וצ רהיא

 ."דיוו םענשזורַאנ ןעטונ ַא;

 ןוא סעקירטעמ ןעכַאמ ןעגעוו ןערהעלק ןעמונענ בָאה ךיא

 .טוטיטסניא ןיא ןעמוקוצנָא ךיז ןעטיירנ

 ןוא ?עבור גיצכעז עניימ ןופ ןעלָאװקעג טָאה רעטומ ןיימ

 ןיא ןעמוקנָא לע ךיא זַא רעבָא ; טייקש'הירב ןיימ טרעדנואווַאב
 -רעד ןוא "ענָאיזַאק ףיוא , רעליש עלַא טלַאה ןעמ ואוו ,טוטיטסניא

 ַאזַא זַא -- עלעטש-רערהעל ענָאיזַאק ַא ייז ןופ ןעדעי ןעמ טינ ךָאנ
 .טביולגענ טינ רהיא ךיז טָאה ,ןהעשעג רימ לָאז קילנ
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 .םירוחב יירד -- .ןעלהיפעג ןוא ןערָאדירַאק ןופ רעטנָאלּפ א
 -ַאלקַארּפ עשיטסילאיצַאס א -- .טכורפ ענעטַאברַאפ --

 "? ןָאט ןעמ לָאז סָאװ,, ם'יקסוועשינרעשט -- .עיצַאמ

 ןעטלַאהעג ןעבָאה ,רימ ןופ רעטלע ליפ עלַא ,טייל עגנוי יירד
 געט ענעצנַאג ןענילּפָא ייז ייב געלפ ךיא ןוא ןעמַאזוצ ריטרַאװק ַא
 .םייהַא ןהעג ךיא געלפ ןעפָאלש ןוא ןעסע רָאנ .ןעדנעװַא ןוא

 -םוא רימ זיא ,ןעוועג זיא סָאד ןעוו ,ןענעכערסיוא ךילטקניּפ
 וצ טנעהַאנ ןעועג ןַאד ןיֹוש ןיב ךיא זַא ,סייוו ךיא ,ךילנעמ
 טינ ןורכז ןיימ ןיא זיא טייצ רענעי ןופ סעליפ ,רהָאי ןהעצכעז
 ַא טָאה סע רָאנ ,ןעוועג סָאד טלָאװ ןעטכענ יװ ױזַא ,רָאלק רָאנ
 עכלעוו ,ןעטקַאפ ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע .ךיוא רדס ןעכילטייד
 סע עכלעוו ןעגעוו רעבָא ,חומ ןיימ ןיא טצירקעגנייֵא ףיט ןענייז
 ןיא ױזַא .ןערעהעג ייז טייצ רעסָאװ וצ ,ןעגָאז וצ רעווש רימ זיא
 יד ייב טכארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ןעטַאנָאמ עכילטע יד טימ סָאד
 ,םירוחב יירד

 .ץַא7ּפ ןערַאברעדנָאז ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעמיצ רעייז

 זנעג ןופ עקטַאי עלעיצעּפס ַא ןעוועג ןאד ןיא אנליוו ןיא
 "םעלוט, רָאנ ןעפיוקרַאפ ןעטרָאד טגעלפ ןעמ יצ ,טינ קנעדעג ךיא)
 םוצ גיטרַאפ ןוא טקילפעגמורַא ,טעליוקעג ןיוש ןענייז סָאװ ,זנעג--
 ןעסיורג א ףיוא ןעוועג זיא סָאד .(ךיוא עגידעבעל רעדָא --- ןעטָארב
 סָאװ ,לעסעג ַא ףיוא ,עקטַאי רעסיורג רעד ןופ טירט עכילטע ,ףיוה
 -זנעג , ןעסייהעג טָאה ףיה רעד .סַאג רעקצינמַאק וצ םרהיפ
 ."עינרַאל

 -בעה םעד וצ טרעהעג ןעבָאה רעטסקענ רעד ןוא ףיוה רעזיד
 -ךלַאה ןעביירש טגעלפ רעכלעוו ,ןָאסנעזָאר רעלעטשטפירש ןעשיאער
 ,רעטקַארַאכ ןעקסרענַאיסימ-בלַאה א ןופ ךעלכיב ענ'עגושמ

 ןעשזַאטע עטשרעביוא ערעייז ןיא ןענייז ןעפיוה ייווצ יד
 ַא -- ןערָאדירָאק עטהערדעג ,עגנַאל ךרוד טגינייארַאפ ןעוועג
 טכייל ןעוועג טינ זיא ןעשנעמ ןעדמערפ ַא ןעכלעוו ןופ ,רעטנָאלּפ
 עניזָאד יד ,םש ַא טָאהעג ןעבָאה ייז .ןערעטנָאלּפוצסױרַא ךיז
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 רהיא .ןעוועג טינ ייז ןיא ןענייז ןעגנוניואוו ךס ןייק .ןערָאדירָאק

 .ריט ַא ןהעזרעד טָאה רהיא רעדייא ןעגנַאנעג ןוא ןעגנַאנעג טייז

 עניימ ןופ ריטרַאוװק רעד וצ טרעהעג טָאה ןעריט יד ןופ ענייא

 -ענּפָא ןַא טימ ,רעשביה ַא ןעוועג זיא רעמיצ רעייז .דניירפ יירד

 .עינלַאּפס סלַא טנידעג טָאה עכלעוו ,ריט א ןהֶא ,לייט רעטרעדנוז

 .טנַאװ רעטיוט ַא ןענעקטנַא ןעגנַאנענסױרַא זיא רעטסנעפ רעד

 רעקנילָאמש ַא ןעוועג זיא טנַאװ רענעי ןוא רעטסנעפ םעד ןעשיווצ

 ןופ רעבָא ןעמ טָאה ןעשנעמ ןייק ןוא סאג ןייק .חטש רעגיטכיל

 ,ןהעזעג טינ ןעטרָאד

 טימ ןערָאדירָאק ענעי טגלָאװ ןענַאמָאר-דנוש ןופ רעביירש ַא

 ַא ןופ ריטרַאװקיטּפױה רעד רַאפ ןעבילקענסיוא רעמיצ םענעי

 יו .,"סרעּפענדיקא רעדָא ,רעכַאמ-טלעג-שלַאֿפ ,םיבנג עקיַאש

 ךיא סייוו ,טקעדטנע ץאלּפ םעד ןעבָאה דניירפ יירד עניימ יוזא

 ןיא טייקטרעדנוזעגּפָא ןייז רעבָא ,נונעג ןעוועג רע זיא ניליב .טינ

 .זיירּפ רעד יוװ רעניטכיוו ךָאנ ןעוועג ייז רַאפ

 ;ןעטנעגילעטניא ןעוועג ןענייז טייל עגנוי יירד יד ןופ ייווצ

 -טיירב ,רעטנוזעג ַא ,קיווָאנ לעקצַאכ ןעסייהעג טָאה ייז ןופ רענייא

 רעד ןופ טנעקעג םהיא בָאה ךיא גנוי רעכילהערפ ,רעגיציײלּפ

 ןעזעל ףיוא ןעדנוטש ןעבעגעג טָאה רע .הבישי רעקדַאשטשַאלּפ

 .ןענעכער לעסיב ַא ןוא שיסור ןעביירש ןוא

 -ַאפ ןייז) רעזייל ןעסייהענ טָאה טנענילעטניא רעטייווצ רעד

 ןיא טנערעלעג רעהירפ טָאה רע .(טינ ךיא קנעדעג ןעמָאנ-ןעילימ

 רעביא ןעסעזענ נעט עצנאג רע זיא טציא ןוא ,זיולק ס'עליימאר

 ןעמוקַאב טָאה רע .ארבעגלַא ןַא רעדָא קיטַאמַארנ רעשיסור ַא

 סעּפע ןעטלאהעג טָאה עכלעוו ,הנמלא ןַא ,רעטומ ןייז ןופ עציטש

 ,םָארק ַא

 ,רוחב רעכיוה ַא ,סקואוו ןיא רעטסכעה רעד ןעוועג זיא רעזייל

 ןַא טימ ,ןעניוא עכילרהע עסיורג טימ ,םינּפ ןעטַאלג ןייק טינ טימ

 ,רוגיפ רעסיורג רעטרעּפמולענמוא

 טימ ,ןעסקאוועג טוג רעבָא ,רעכיוה ןייק טינ -- רעטירד רעד

 ןזיוה ןופ ןהענ טנעלפ -- רָאה עטלעזיירקענ ?עלטַאּפ , עסיורג ַא

 ,ןענווַאד ךעלדיימ ןענרעל ןוא ?עטייט ַא ןוא רודיס א טימ זיוה וצ

 ןעדיא עשידָאמטלַא ןייז ךעל'דמלמ עכלעזא ןעגעלפ ךילנהעוועג
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 ןעשי'צראה-םע ןוא ןעמירָא ץנַאג ַא ןופ !וא ןערהָאי עלעטימ יד ןופ

 ךָאה יד .טנַארפ רעננוי ַא ןעוועג זיא רערהעל רעזיד .ןהעזסיוא

 ןייז רע טנעלפ תבש ןוא ,רעכַאמ-סורַאּפ ַא ייב ןעריזירפ רע טגעלפ

 ךעבָא רע זיא דנעסיוומוא .גינָאה ןיא ןוא גיסע ןיא טצוּפעגסיױא

 רענעי ןופ םירמלמ זיוה-וצ-זיוה ערעדנַא יו רענינעוו םינ ןעוועג

 ערעייז ןוא ןעטנַאריטרַאװק-טימ עטנענילעטניא ענייז ןעוו .טייצ

 ,"ךעלעטניּפ עצרַאװש, ןענעו ןעסעומש ןוא ןעציז ןעגעלפ טסענ

 .טקעּפסער טימ ןערעהוצ ךיז רע טגעלפ

 -נעמ עכילדניירפ-טסַָאנ עטונ ןעוועג ןענייז םירוחב יירד יד

 ענעדישראפ ןופ טייל עננוי ןהעננייא ןעגעלפ ייז וצ ןוא ,ןעש

 "עג ןעבָאה סאוו ,עכלעזא ;םיליכשמ ,םירוחב-הבישי :ןעסאלק
 עגנוי עדנעסיוונוא ןוא ,רעכיב עשיסור ןעזעלעג ןוא טנערעל
 .ס'הכאלמ-לעב

 -סילאיצַאס רעד וצ ןערעהעג ןעלָאז סָאװ ,רעטייברא ןייק ןופ

 ןעמ טָאה ,טלעקיוטנע רהיא ךרוד ןערעוו ןוא גנוגעוואב רעשיט

 טינ םענייק ךָאנ ךיז טָאה "דנוב , רעד .טסואווענ טינ ןַאד ךָאנ

 סאוו ,הכאלמ-?עב ּפיט א ןעוועג ןאד זיא אנליוו ןיא .ט'םולח'ענ

 ענינייא ."םילעוּפ הרבח , רעד ןיא "םדא ייח, ןענרעל ןהעג טגעלפ

 -ןא ןופ ,סעקַאמורפ עטרעטסייגאב ןעוועגנ ןענייז ּפיט ןעזיד ןופ

 ןעגיטלעווטנייה ַא ףיוא ןעטסילַאעדיא ןייז ןעֶלָאז סָאװ רעטייב

 -ילטע יד .טאהענ טינ ףירנאב ןייק ןַאד ךָאנ ןעמ טָאה ,רענייטש

 -רַאלעזנעגנ , רעד ןיא ןעמוק ןענעלפ סאוו ,תוכאלמ ילעב עגנוי עכ

 יירד יד ןופ הריד יד ןעפור ךילנהעווענ רימ ןענעלפ יוזא) "עיג
 רעטייברא עשידיא עלא יו ,רעטייברא ןעוועג ןענייז ,(טייל עגנוי

 -ַאב זיא רעהעננייא יד ןופ טעטיראיַאמ יד .ןערהָאי ענעי ןופ

 וצ טבערטשענ ןעבָאה סָאװ ,ךעלגניא רעדָא םירוחב ןופ ןענַאטש

 ריס .ךיא ןוא ,רעזייל ,קיוװָאנ יו יוזא ,שיסור ףיוא גנודליב

 -עלפ ריס .ענעזעלעג סָאד טימ ןעלייט ךיז ןוא ןעזעל ןענעלפ

 ןוא עיזַאנמינָארּפ רעד ןעגעוו ןעסעומש ,"סעשטַאדַאז , ןעכַאמ ןענ

 .טוטיטסניא םעד ןעגעוו

 ענעזועלאב ,רעערבעה רָאּפ א ןעווענ ןענייז טסענ יד ןעשיווצ

 עשיפָאזָאליפ --- רוטַאנ ,טָאנ ןעגעוו ןעדייר ןענעלפ עכלעוו ,ןעשנעמ



 281 טירט עמַאזגנַאל טיט

 נעלפ ךיא .טנַאקעב ןעוװעג ןענייז ייז עכלעוו טימ ,ןעקנאדעג

 .סערעטניא ןעפיט ַא טימ ןערעהוצ רייר ערעייז וצ ךיז

 ןערעגניא א יװ טלעדנַאהַאב ךימ ןעבָאה רעזייל ןוא קיוָאנ

 ןעװעג זיא סָאד ןוא .ייז ראפ רעטעדליבעג זיא סאוו רעדורב

 "עב ךס א שיסור טדערעג בָאה ךיא סָאװ ,ראפרעד ךילכעזטּפױה

 -ייוו ןעטלאהעג רעזייל טָאה קיטַאמעטַאמ ןיא םיראוו ,ייז יו רעס

 ילַא טימ ןתוחמ רעצנאג א ןעוועג ןיוש זיא רע .רימ ןופ רעט

 ראפרעד .ןענרעל ןעמונעג טשרע ארבעגלַא בָאה ךיא ןוא ,ארבעג

 .רע יװ עיפארגָאעג רהעמ טנעקעג שיסור ץוחא ךיא בָאה רעבָא

 עשירבעגלַא ןעכַאמ ןוא ןעציז רעזייפ טנעלפ געט עצנַאג

 -ירג א טימ טפיטשיילב עלעציּפ א גידנעטלַאהוצ ,סעשטַאדַאז

 םעד גידנעגנילשּפָארַא ךיוה ןוא ,רעגניפ ןעטרעּפמולעגמוא ,ןעס

 ןיימ ןיא טלעגיזרַאפ ךיז רע טָאה יוזא .טייצ וצ טייצ ןופ םעטָא

 .ןורכז

 טָאה רע ,טהילגעג םהיא ןיא טָאה גנודליב ךָאנ טשרוד ןייז

 "העל ַא ןהֶא ףמַאק רעד ןוא ,טעּפש וצ לעסיבַא ןעביוהעגנָא רעבָא

 .רערעווש ַא ןעוועג זיא רער

 ןייז טָאה ,הבישי רעד ןיא טנערעלעג טָאה רע ןעוו ,רעהירפ

 .שידק ןעגיטפנוקוצ רהיא טזייּפשעג םהיא ןיא ,הנמלא יד ,רעטומ

 יז .רָאפ טמוק ָאד סאוו ,ןענַאטשראפ טינ רָאנ יז טָאה טציא

 "אז עשיריא ןייק ןיא טינ טכַאקראפ סעּפע זיא רע זא ,ןהעזענ טָאה

 טינ תוישק ןייק רעבָא טָאה יז .ט'שודיח'ענ ךיז טָאה יז ,ןעכ

 .םוג זיא טוט רע סאוו זא ,רעכיז ןעוועג זיא יז .,טנערפענ

 ןא ןוא ,רעשיטַאּפמיס א ,שנעמ רעניהעפ ַא ןעוועג זיא רע

 "עמוא ןא טַאהענ טּפָא ןעבָאה ןעגיוא עסיורנ ענייז ,רעטסנרע

 ןעועג זיא שנעמ טרָאס רעדנַא ץנַאג א .ךיז ןיא קורדסיוא ןעגיר

 רע טגעלפ טפָא .ךילהערפ ןעוועג רעמיא טעמכ זיא רע .קיווָאנ

 "סול ךיז םתס רעדָא ,טָאדקענַא ןא ןעלהעצרעד ,סַאּפש ַא ןעכַאמ

 .ןעכַאמ גיט

 ןיא ןעבָאה סָאװ ,טייל עגנוי רֶאַּפ ַא ןעמוקניײרַא ןענעלפ סע

 ןיא ייז ןופ רענייא .רימ ןופ רעטייוו ןעטלַאהעג גנודליב עשיסור

 ,רעטייװצ .ַא .לוש-רעניבַאר ןופ רעליש רענעזעוועג ַא ןעוועג

 ןרעטנוא ךעלכיב ייווצ טימ רָאפ רעמיא ךיז לעטש ךיא ןעכלעוו
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 א .עיזאנמיג סָאלק ןעטרעפ םוצ טניטרעפעג ךיז טָאה ,םערא
 טנרעלעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רעערבעה רעטוג ַא ןעוועג זיא רעטירד
 ,עכארּפשסיוא רעד טימ תורצ עסיורג טָאהעג טָאה ןוא שיסור
 טימ ףמַאק ןערעװש ַא טָאהעג ךיוא ןעבָאה קיוװָאנ ןוא רעזייל
 -עוו רימ וצ ןעדנעו טּפָא ךיז ןענעלפ ייז ,ןעגנַאלק עשיסור יד
 אזא ןעדיירסיוא ףראד ןעמ יװ ןעזייוו ייז געלפ ךיא ןוא םעד ןעג
 רעד ןעטעב רימ ייב טגעלפ ףליה עכילנהע .אזא רעדָא טרָאװ
 -בָאנ טגעלפ רע ןוא םהיא ראפ ןענעייל נעלפ ךיא .,רעערבעה
 .רימ ךָאנ רעטרעוו יד ןעגָאז

 ןענעוו ךיז טלעדנַאה ָאד זא ,ןעסענראפ טינ ףראד רעזעל רעד
 א יו שרעדנא ,/ןיש , א ןעדיירוצסיוא ךילטייד ואוו ,אנליוו
 א ןעוועג ךיוא זיא "קַאנז יקכַאימ , רעד .טסנוק ַא זיא ,"ךמס,
 ן'פיוא (רעטיב) "יקרָאנ , טרָאװ םעד ןעגָאז .קסע רערעווש ץנַאג
 ןעועג טּפיוהרעביא ןעדיא רַאפ ןיא רעגייטש ןעשיסור ןעגיטכיר
 .טבייל טינ

 ןעבָאה עכלעוו ,טייל עננוי ערעדנא ןעמוקניירא ןענעלפ סע
 גנוניואוו יד .ןעקנארעג עיינ וצ ןוא גנודליב וצ ןעגיוצעג ךיז
 -ערטש עניטסייג ןופ טסענ א ןעראוועג זיא םירוחב יירד יד ןופ
 ןעוװעג טינ זיא סָאד רעבָא .טייהיירפ עגיטסייג ןופ ןוא ןעגנוב
 ךיוא ןזיא שינעקנעב עניטסייג טימ ןעמַאזוצ .עגיצנייא סָאד
 ןעסערעטניא-סטכעלשעג ךָאנ ןוא עביל ךָאנ שינעקנעב א ןעוועג
 .טרָאכ ןעשיטנַאמָאר ןייק טינ ןופ

 -ןהעש ייווצ ןעמוק ןעגעלפ ל'דמלמ ןעקסווָאטנארפ םעד וצ
 רֶאֹּפ ַא טימ ןוא תולכ ערעייז טימ ןעגנוי-רעדיינש ענעסקַאװעג
 ןוא ,גָאטייב תבש ןעמוק סנעטסיימ ןעגעלפ ייז ,ךעלדיימ ערעדנַא
 עלַא ןענעלפ רימ ןוא .ןעצנַאט ןעוועג זיא קעװצ-טּפיױה רעייז
 פירדַאק א טנערעלענסיוא רימ ןעמ טָאה ןעטרָאד .ןעמענ לייטנא
 טנעלפ ןעמ .ןעועג טינ ןענייז רעמזעלק ןייק .עיסנַאל א ןוא
 .ןוגנ םעד ןעגניז ןיילַא ןוא ןעצנַאט ןיילַא

 -דךַאק ןיא ןעוועג טכָאקראפ ױזַא ךיא ןיב טייצ עסיוועג ַא
 ץםיוא ןעטרַאװ דלודעננוא טימ געלפ ךיא זַא ,סעיסנַאל ןוא ןעליר
 ,ןעצנַאט רעדיוו טעװ ןעמ ןעוו ,תבש ןעטסקענ
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 ערעייז טימ רעדיינש עגנוי עזיד ןעוועג ןענייז טסענ יד ןעוו

 ןעשיווצ ןעסינטלעהרַאפ יד ןענייז ,סעט'רבח ערעייז ןוא תולכ

 ןענעלפ סע .גידנעטשנַא טסכעה ןעװעג רעטכעלשעג ייווצ יד

 ןוא .טּפָא טינ םנה ,ךיוא ךעלדיימ ערעדנַא ןעמוקניירא רעבָא

 .סאלק ןעגידנעטשנא םעד וצ טרעהעג ךיוא ןעבָאה עזיד וליפא

 ךָאד .ןעזָאלעגניירַא טינ רעהַא ןעמ טלָאװ ךעלדיימ-ןעסַאג ןייק

 ןעכלעוו ןענעװו ,טרָאס א ןופ ןעדנוטש עניטסול ןעוועג ןענייז

 ןעננורהאפרע עכלעזַא טימ ךיא ןיב ָאד .ןעביירש טינ ןעק ןעמ

 -נאריטראווק-טימ יירד יד ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןעראוועג טנאקאב

 ,ךיא יו רעטלע רהָאי ףניפ-ריפ טימ ןעוועג ןענייז ןעט

 -ינייא ןא ס'קיד ריאמ קיזייא ןעמוקענ ןיהַא זיא לָאמנייא

 ענייז ןעגָארטעג טָאה רע .סאלק ןעטרעפ ןופ טסיזַאנמינ ַא ,לעק
 -ךַאפ ךיז רע טָאה סעּפע .רעדיילק עשיטסיזַאנמינ עדנעשטשילב

 -טסַאנ יד ייב ,ָאד .םײהַא ןעמוק וצ טַאהעג ארומ ןוא ,טנידניז

 ,טכענ עבילטע טניטכענעג רע טָאה ,םירוחב עכילדניירפ

 -נארפ ?עסיבַא ךיוא ןוא שטייד ןוא שיסור טדערעג טָאה רע

 סָאד ןוא .ןעדייר טנעקענ טינ טעמכ רע טָאה שידיא .שיזיוצ

 ןערָאבעג זיא סָאװ ,לעגניא א זַא .,טרעבױצַאב רָאנ זנוא טָאה

 סָאד -- שידיא ןייק ןעדייר ןענעק טינ לָאז ,שאנליוו ןיא ןערָאװעג

 םהיא םורַא ןעבָאה ריס .טייהנעטלעז עסיורג ַא ןעוועג ןַאד זיא

 ,ץנירּפניורק א ןעוועג טלָאװ רע יו יוזא טעדַאּפענמורא

 טימ ןעפרָאװרַאפ םהיא ןעבָאה טייל עננוי יד ןופ ענינייא

 ערעדנַא ;זיוה ס'רעטָאפ ןייז ןעגעוו ,עיזַאנמיג רעד ןענעוו ןענַארפ

 טסואוועג טינ טָאה רע ןעוו .ןעדייז ןייז ןענעוו טנערפענ ןעבָאה

 בָאה ךיא .רעפטנע ןא ןערהעלקסיוא רע טנעלפ ,ןערעפטנע וצ
 -ענ טינ ,ןעגיוטשעג טינ טּפָא זיא טנָאז רע סָאװ זא ,טלהיפעג

 -ניפ ןייק טינ ןיא רע זא ,טלהיפעג ךיוא רעבָא בָאה'כ .ןעניולפ

 טימ וצרעד םהיא ןעגנערב ןיילא רימ זא ןוא רוטַאנ רעד ןופ רענ

 ,תופינח ערעזנוא

 רעד ןיא רעהעננייא ןַא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד ןיא

 : ןענַאמָאר ייווצ ס'וָאליאכימ ןעזעלענרעביא ךיא בָאה ,עינרַאלזנעג
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 "בא ןררעה יד, ןוא "רענעּפש ןעהילפ ,ץלָאה טקַאה ןעמ זַא
 ,"ןוָאקסָאנ

 רעד ןיא ,רעלוּפָאּפ רהעז ןעוועג ןענייז ןענַאמָאר ס'ווָאליַאכימ

 .טנעכערעגניירַא טינ רעבָא ייז ןעמ טָאה רוטַארעטיל

 רענייא , ןעזעלעגכרוד ךיוא ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד םורַא

 -טפירש ןעשטייד םעד ןופ ,"המחלמ ןייק ןערהיפ טינ ןעמ ןעק ןיילַא

 ןַאמָאר רעד .ננוצעזרעביא רעשיסור ַא ןיא ,ןעגַאהליּפש רעלעטש

 ףיוא שינערעהוצנָא ןַא טלַאהטנַא ןוא ,ןיימ ןעלַאקידַאר ַא טָאה

 ןיא בָאה ךיא זַא ,ןעגָאז טינ רעבָא ןעק ךיא .ןע'לַאסַאל דנַאנידרעפ

 .השעמ יד יו רהעמ ןענַאטשרַאפ םהיא

 ן'םיוא ריטרַאװק-רעמוז יד, ןעזעלעגרעביא ךיוא בָאה ךיא

 -רעביא רעשיסור ַא ןיא ךיוא ,ךַאברעוַא דלָאהטרעב ןופ ,"ןייהר

 ןופ ,"ךיוה רעד ןיא , ןוא ,(המדקה ןַא ס'וועינעגרוט טימ) גנוצעז

 .רעביירש ןעבלעזמעד

 ןענייז זנוא ןופ עכילטע ןעוו ,גָאטימכָאנ ַא ןיא ,לָאמנייא
 זיא סע ןוא ריט יד טנעפעענפיוא ךיז טָאה ,רעמיצ ןיא ןעסעזענ
 ריּפַאּפ ןעטקורדעג ַא טימ עלענניא רעקניניילק א ןעמוקעגניירַא
 ,טנַאה ןיא

 --- ,ךייא וצ ןענָארטנײרַא ןעסייהעג רימ סע טָאה דיא ַא --

 .טפירש םעד זנוא ןופ םענייא גידנעבענרעביא ,טגָאזעג רע טָאה
 -סיוא ןעכילנהעוועגנוא ןא טאהעג ןעבָאה תורוש עטקורדעג יד

 "רע'רשכ , ןייק טינ זיא'ס זַא ,טלהיפרעד ךיילנ ןעבָאה רימ .ןהעז
 .לעקיטרַא

 טנערפעג רימ ןעבָאה -- ?רע זיא ואו ? רע זיא ואוו ---
 ,לעגניא םעד

 .ןענָארטניירא ןעסייהענ רימ טָאה רע .טינ סייוו ךיא --
 -ענוצ םהיא טָאה "ריא , רעד זַא ,טנָאזעג טָאה עלעגניא רעד

 יד טקוקַאב ,ריט יד טנעפעעג ןעבָאה רימ .ריט רעזנוא וצ טרהיפ
 ,דיא ןייק ןיוש ןעוועג טינ .ןערָאדירָאק

 טקורדעג ןעוועג טייז ןייא ףיוא ןענייז ריּפַאּפ ןעגיוב םעד ףיוא
 עשיאערבעה -- טייז רעטייוצ רעד ףיוא ןוא ,תורוש עשידיא
 ןוא שידיא ףיוא ןעוועג זיא'ס ןוא תועט ַא בָאה ךיא זַא ,ךילגעמ)
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 סָאד -- ןעכַארּפש ייווצ ףיױא ןעוועג זיא סע זַא .,שיסור ףיוא

 .(רָאלק ךיא קנעדעג

 רעטעּפש .עיצַאמַאלקָארּפ עשיטסילַאיצַאס ַא ןעוועגנ זיא סע

 ןעבירשעג טָאה עיצַאמַאלקָארּפ יד זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה

 יד ,"תמאה, רענעיו םעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,(* ןַאמרעבעיל

 ,שיאערבעה ףיוא גנוטייצ עשיטסילַאיצַאס עטשרע

 סָאװ ,טפירש רענעטָאברַאפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 ,טלעסיירטוצ ןעמעלַא זנוא טָאה סע .,ןהעזעג זיא סע ןעוו כָאה'כ

 -ָארּפ יד סָאװ ,ןעקנַאדעג יד ןעגעוו ףירגַאב ןערָאלק ןייק רעבָא

 .טַאהעג טינ זנוא ןופ רענייק טָאה ,טקירדעגסיוא טָאה עיצַאמַאלק

 ס'יקסוועשינרעשט טכארבעג רעצימיא טָאה רעטעּפש לעסיב א

 ןעמ לָאז סָאװ, ןַאמָאר םענעטָאברַאפ ןעטנָאמרעד-ןעביוא

 רעד יו יוזא .זייווי-רָאּפ ןעזעלעג םהיא ןעבָאה רימ ןוא ,?? ןָאט

 טָאה ,טנַאװ רעטױט ַא ןעגעקטנַא ןעמוקעגסױרַא זיא רעטסנעפ

 טנעיילעג םהיא רימ ןעבָאה ךָאד .,ןעקוקניירַא טנעקענ טינ רענייק

 .ןעדָאל עטכַאמרַאפ רַאפ ,טכַאנייב רָאנ

 ןעזיד ףיוא קיטירק ס'ווערַאסיּפ ןעזעלעג בָאה ךיא תעשב

 ,טציא ןוא ;ןזעל ךיא סָאװ ןענַאטשרַאפ םיוק ךיא בָאה ,ןַאמָאר

 -רַאפ םהיא ךיא בָאה ,אפונ ןַאמָאר םעד טנעיילעג בָאה ךיא ןעוו

 סָאד טלַאה ןעמ זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ,רהעמ ליפ טינ ןענַאטש
 רעבָא סָאװ ןיא .סָאד טרעטעגרַאפ ןעמ זַא ,קרעוו עסיורג ַא רַאפ

 ךיא .ןענַאטשרַאפ טינ ךיא בָאה ,טהעטשַאב טייקסיורג עגיזָאד יד

 .ןעטָאברַאפ זיא ךוב רעד סָאװ רַאפ ,ןהעז טנעקענ טינ רַאגָאז בָאה

 "עג ךימ טָאה ןַאמָאר רעד .?לעמוט ַא ןעווענ זיא ּפָאק ןיימ ןיא

 ךיא בָאה ,םהיא ןעגידנע טינ רעבָא ;רועיש ַא ןהֶא טגילייװגנַאל

 .טגָאװעג טינ

 ,םייטס קרָאי וינ ,רעטסעשטָאר ןוא טגידנעעג ןעבעל ןיוז טָאה רע (+
 ןוא ,יורפ ַא בילוצ ןעמוקעג ןיהַא זיא רע .ןפוא ןעשיגָארט ַא ףיוא
 .ןהוז ןייז טנעקעג ךיא בָאה קרָאי וינ ןיא ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא
 עגנוי עניוז ןיא רעבָא זיא רע ;ןַאמרעגנוי רעגיהעפ ַא ןעוועג זיא רע
 | .ןעניז ןופ ּפָארַא ןערהָאו
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 רעד ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ןעטַאנָאמ עכילטע יד
 ,ןערעגַאב ןוא ןעקורדנייַא ןופ שימעג ַא ןעוועג ןענייז ,?עינרַאלזנעג,
 ,טנעו ריפ יד .ערעדנַא ןוא ןעטפַאשנעדייל עניטסייג ענחעש ןופ
 ןעבָאה ,ןימ ןייא ןופ טכורפ ענעטָאברַאפ ןעגרָאברַאפ ןעבָאה סָאװ

 .ןימ רעדנַא ץנַאנ ַא ןופ טכורפ ענעטָאברַאפ ןעגרָאברַאפ ךיוא

 -ניהורמוא יד טימ ןערָאװעג טנַאקַאב רעכילטייד ךיא ןיב ָאד
 ךרוד טבעל לעגניא ַא עכלעוו ,עכילרעּפרעק ןוא עגיטסייג ,ןעטייק
 יא ןעהילבוצרעדנַאנַאפ ןָא ךיז טביוה סע ןעוו ,ןערהָאי יד ןיא
 ,המשנ יד יא ,ףהוג רעד

 םעט םעד טימ ןעראוועג טנאקאב ךיא ןיב םייצ רענעי םורא

 .שינעקנעב רעשיטנַאמָאר ןופ

 רעד .הנותח ַא ףיוא ןעננאנעג רימ טימ ןענייז ןערעטלע עניימ
 -ענרעביא עסייה א ןעזיועגסױרַא טָאה רעדורב רערעטלע ס'הלכ
 ךיוא זיא רע .החּפשמ רעצנַאג רעד וצ ןוא רהיא וצ טייהנעב

 -םיוא טינ -- החמש רעד ףיוא ןתוחמ רעטסגיטסול רעד ןעוועג

 ןעלהעפענ רהעז רימ זיא רע .ןעפיטש וצ ןוא ןעצנַאט וצ טרעהעג

 .ןערָאװעג

 רהָאי א ןופ עלעדיימ א ,לרעטסעווש ערעגניא א ס'הלכ רעד
 א טימ ןעפורעג רע טָאה ,ןעגיוא עצרַאװש ענהעש טימ ,ןהעצרעפ
 רהיא ,גידנעגניז ,רע טָאה ךָאנרעד .ןעמָאנ םענעגיױצרַאפ-ןהעש
 .טלעטרעצעג ןוא סיוש ן'םיוא ךיז וצ ןעמונעג

 זיא רעטיצ א זא טריזירטקעלע יוזא ךימ טָאה ענעצס יד
 ךיא בָאה ןָא טנעמָאמ םענעי ןופ .ןעפָאלענכרוד ןעצראה ןיימ ךרוד
 טנעווַא ןעצנאג םעד ןוא .ןעמונענּפארא טינ ןעניוא יד רהיא ןופ
 .ןעדייב ייז וצ ןעגיוצעג רימ טָאה

 ;ענעצס רעצנאג רעד ךָאנ טקנעבעג ךיא בָאה ןעגרָאמ ףיוא
 -טּפױה סלא ,עלעדיימ רעגירהָאי ןהעצרעפ רעד ךָאנ רעבָא
 .רוגיפ

 רעדָא ייוצ יו רהעמ רעבָא .טבילראפ !עוועג ןיב ךיא
 .טרעיודעג טינ סָאד טָאה געט יירד
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 -על -- .רערהעל ןיימ --- .טוטיטסניא םוצ ךיז גיטראפ ךיא
 רעדנָאלב ַא טימ רעדיינש ַא -- .סנַאמלעמעל יד -- .יקסניוו

 .טכילקריווראפ םרעוו םיורט ןיימ --- .דרָאב

 טָאה סָאד .טוטיטסניא םוצ ןעטיירנ ןעמונענ ךיז בָאה ךיא

 -עג בָאה ךיא .סערעטניא ןעצנַאג ןיימ ןעננולשרַאפ זייווכאלסיב

 ןעטייהלעצנייא ןוא קישטוטיטסניא ןעדעי ןופ ןעמָאנ םעד טסואוו

 ן'םיוא ייז ןופ ןעצימיא ןהעזרעד נעלפ ךיא ןעוו .ןָאזרעּפ ןייז ןעגעוו

 רעטיירב רעצרַאװש ןייז טימ םויטסָאק ןעצראווש ןייז ןיא ,סַאנ

 גנוטכא ןעלהיפ ךיא געלפ ,"קָאראזָאק , ןעניצנאלג רהיא טימ ,לעטיה

 םעד ףיוא ןהעגרעבירַא לעיצעּפס לָאמַא נעלפ ךיא .האנק ןוא

 ןוא ןהעטש געלפ ןוא ,ןענַאטשעג זיא טוטיטסניא רעד ואוו ,ץַאלּפ

 -רעסיוא ןַא טָאה נינעווניא ןהענניירַא .עדייבעגנ רעד ףיוא ןעקוק

 -וצ ןעוועג סנעטסיימ זיא רעיוט רעד .,טגאװענ טינ שנעמ רעכיל

 רָאנ סָאד יא ,ןעפָא ןעוועג זיא "עקשטָאטרָאפ , ַא רָאנ ,טכַאמעג
 ,ךילריטַאנ ,גָאטייב

 ן'םיוא ןעמוקעגסױורַא ןענייז ?לַאז-סע םעד ןופ רעטסנעפ יד

 ןעקוקניירַא ןוא ,דרע רעד רעכיא ךיוה ןעוועג רעבָא ןענייז ייז .סָאג

 .ןעטייוו ןופ ןענַאטשעג זיא ןעמ ןעוו רָאנ טנעקענ ןעמ טָאה ייז ןיא

 רעד ןיא ןענאטשעג רעטסנעפ יד ןענעקטנַא ךיא ןיב לָאמ רֶאּפ ַא

 רעליש יד ןענעלפ ןעסע ן'כָאנ ןוא ןעסע ן'רַאפ .עדנוטש-גָאטימ

 -ענ רימ רָאכ רעייז טָאה ;שיסור ףיוא קוסּפ ןעצרוק ַא ןעגניז

 .קיזומ עטסרעייט יד יװ ןעגנולק

 טהערדעגמורא ןעטרָאד ךיז ךיא בָאה ,רעמוז עדנע ,לָאמנייא

 בָאה'כ .ןעטַאדידנַאק עיינ יד רַאפ סענעמַאזקע יד ןופ טייצ רעד ןיא

 סָאװ יד ןוא ,טַאדידנַאק ןעדעי ןופ טעמכ ןעמָאנ םעד טסואוועג

 עטסכילקילג יד ןעוװעג רימ ייב ןענייז ,ןעמונעגניירַא טָאה ןעמ
 .אנליוו ןיא ןעשנעמ

 -ָאיזַאק , ןעטשרע רעייז ןעסענענ ןעבָאה ייז יו ,קנעדענ ךיא

 -עג טינ ךָאנ טָאה רעדיינש רעד .טוטיטסניא ןיא טייצלָאמ "םענ

 ערעייז ןענָארטעג ייז ןעבָאה ,ןעמויטסָאק ערעייז טכארבעג טָאה
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 -לעז ַא טַאהעג טָאה ץלַא סָאד ןוא .,רעדיילק עשימייה ,ענעגייא

 .ןעניוא עניימ ןיא ןח םענעט

 ףיֹוא ןוא ;(*רענליוו ןייק טינ ןעוועג סנעטסיימ ןענייז ייז
 -טינ, ןענייז ייז זַא ,ןעסָאגעגסיױא ןעווענ זיא רע'מינּפ ערעייז

 סָאװ ,טקעּפסער םעד טרעסערגרַאפ ךָאנ טָאה סָאד רעבָא ."עגיה

 ןעטלָאװ טדעטש ערעטייוו יד יו יױזַא .טַאהעג ייז וצ בָאה ךיא

 .ןעשנעמ ערעגיטכיוו ןעפאשעג

 -ייא ןַאד ןיוש ןיב ךיא ,1876 טסוניוא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 טָאה סע ;ןעמַאזקע;טירטנייַא םעד וצ טיירנעג ןעוועג ךילטנענ

 בָאה ךיא ןוא ,סעקירטעמ יד טימ טלַאהּפֶא ןַא טכאמעג רעבָא ךיז

 ,רהָאי ַא ןערָאלרַאפ

 -ניא םעד ןעגעוו טָאה עטנַאקַאב ןוא םירבח עניימ ןעשיווצ

 ,ןעטיירג טינ ךיז לָאז ןעמ ליפיוו זַא ,ףירגַאב א טריטסיזקע טוטיטס

 -גנערטש רעד ןעגעוו ןעלהעצרעד טנעלפ ןעמ .גינעוו ןייז ץלַא טעוװ

 .ןעגנורעדָאפ עזַאלדנע ערעייז ןענעו ,רערהעל יד ןופ טייק

 -ַאב ןיא ןעגָארטענמורַא ךיז תושעמ עכלעזַא ןעבָאה ךילכעזטּפיױה

 ,תמא ןעוועג ייז ןענייז זייוולייט .שיסור וצ גוצ

 עטכעלש ַא ןעבָאה ייז ; שיסור ןייק ןעדייר טינ ןענעק ןעדיא
 עשיסור וצ טניטרַאפ טוטיטסניא רעד ןוא ,עכַארּפשסיױא עשיסור
 עשידיא עגיזָאד יד זַא ,ןהעז ןעמ זומ ,ָאזלַא .,ןעדיא רַאפ רערהעל

 -ָאנזיאַארּפ , רעשיסור רעטוג ַא טימ שיסור ןעדייר ןעלָאז רערהעל

 ןעטלַאהעג רעמיא רימ ןעבָאה טרָאװ ןעזיד .(ךַארּפשסיױא) ?עינעש
 ףיוא טלייטוצ ןעוועג זנוא ייב ןענייז ךעלנניא עשידיא .ליומ ןיא

 ?עינעשַאנזיאָארּפ , עטוג ַא ןעבָאה סָאװ ,יד ףיוא ; ןעסַאלק ייווצ
 ."?עינעשָאנזיאָארּפ , עטכעלש ַא ןעבָאה סָאװ ,יד ףיוא ןוא

 ,סַאלק ןעטשרע םעד וצ רעהעג ךיא זַא ,טגָאזעג ןעבָאה עלַא
 ,ןעפיילש רעטייו ?עינעשָאנזיאָארּפ, יד ןעמ ףרַאד ךָאד רעבָא
 "נָא ןעמַאזקע ןַא סעּפע ךָאד זיא'ס ?ןעריקיזיר סָאד ןעמ ןעק יו
 ! טוטיטסניא ןיא ןעמוקוצ

 ּווז ואוו ,ךעלטדעטש ענדזעיוא ןופ ןעוועג ןענייז ייז ןופ עליפ (*
 ."עשטשולישטוא ץיָאנרזעיוא , ןַא טגידנעעג ןעבָאה
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 וצ גוצַאב ןיא רעבָא .,ךַאז-טּפיוה יד ןעוועג ָאזלַא זיא שיסור

 ןעמַאזקע-טירטנייא םעד ייב ןעמ זיא ןעדנאטשנעגעג ערעדנא יד

 ,ןוא ,רערהעל ַא ןעמונעג בָאה ךיא ,ץרוק .,גנערטש ןעוועג ךיוא

 סָאװ ,םענייא ,קישטוטיטסניא ןַא יו ןערעדנַא ןייק טינ ,ךילריטַאנ

 "םישדק ישדק, םעד ןיא ןעמוקוצניירַא היכז יד טַאהעג ןייֵלַא טָאה

 .ןערינימאזקע ךימ ןעלעוו רערהעל ענייז סָאװ ןוא

 טימ ןעמַאזוצ רָאנ ,ןיילַא טינ ןעמונעג ךיא בָאה רערהעל םעד

 ןעוועג זיא ,יקסניוועל ,ייז ןופ רענייא .ןעטַאדידנַאק ייווצ ךָאנ

 ןענייז רימ .רעשיטַאּפמיס ַא ,רעדלימ ַא ,לענניא רעניהעפ ַא רהעז

 ןעסייהעג טָאה ףתוש רעטייווצ ןיימ .םירבח עטנעהָאנ ןערָאװעג

 ,ףיוה ס'עקרעיַאמ ןיא ,זיוה ןיא ןערעטלע ענייז ייב ; ןַאמלעמעל

 ןעבעגעג זנוא רערהעל רעד טָאה ,קילואווַאז ס'עביוט עקטיג ףיוא

 ,"ןעקָארוא , יד

 ןייז .לעדיא רערַאברעדנָאז ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ס'נַאמלעמעל

 סַאהעג טָאה רע ןוא ,יירעביײרש-עבסָארּפ ןיא ןענַאטשַאב זיא הסנרּפ

 -קַארַאכ ַא ןעוועג זיא רע .סעירַאלעצנַאק-סגנורינער טימ ןָאט וצ

 ַא רהעז רעבָא ,שנעמ רעניצרעה-טוג ,רעטלעמוטרַאפ ,רעזָאלרעט

 -נָא ךיז רע טגעלפ ,סעכ ןיא ןעמוקניירַא טנעלפ רע זַא .רעניציה

 .בוטש ןיא סענעצס עדליוו ןעכַאמ ןוא עלעבעווש ַא יו ןעדניצ

 םהיא יו ,טסואוועג טָאה --- ענולק ַא ,עליטש ַא --- רעבָא יורפ ןייז

 גיוא יד, ןעוועג ייז ייב זיא ,דיחי ןב א ,ןהוז רעד .,ןעליטשוצנייַא

 .טדיילקעג טוג ןוא טעמרָאקעג טוג םהיא ןעבָאה ייז ,"ּפָאק ןיא

 ךילכעזטּפױה ןוא ןהעזסיוא ןעגיטכיצ ןייז טימ םהיא קנעדעג ךיא

 רָאנ ,ןהעג טינ טנעלפ רע  .עקרָאכָאּפ רערַאברעדנָאז ןייז טימ

 ןעמוקעגסיוא םהיא טלָאװ טירט ןעדעי טימ יוװ ױזַא ,ןעזיירּפש

 .עשזול ַא ןעננירּפשוצרעבירַא

 רע'סואימ ןייק טינ ,ןַאמרעגנוי רעכיוה א --- רערהעל רעזנוא

 ןעגנַאנעגרעבירַא רעמוז םענעי זיא רע ,לעמיש ןעסייהעג טָאה ---

 -ָאֹכ עיצַאקַאװ יד ןיא ןעוועג זיא סָאד .סַאלק ןעטצעל םעד ןיא

 .ןעקָארוא ןעבעג וצ יירפ ןעוועג זיא רע ןוא ,ןעטַאנ

 -ָארּפ , ערעסעב ַא טָאהעג יירד עלַא רימ ןעבָאה ךילטנענייא

 -ענ טנעצקַא רעשידיא רעד טָאה םהיא ייב .רע יוװ ?עינעשאנזיא

 ןערַאטס ךיז ךיא געלפ ךַאד ןוא .זנוא ייב יו רעכילטייד ןעננולק
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 -סיוא יד טינ -- רעטרעוו עשיסור סיוא טדער רע יוװ ןעכַאמוצכָאנ

 .ןוגנ םעד רָאנ ,ךַארּפש

 ןוא ,ןעגנידרַאפ וצ רעמַאק ַא טָאהענ ןעבָאה ס'נַאמלעמעל יד

 טייברַאעגנ טָאה סע ןעמעוו ייב ,רעדיינש א טניואוועג טָאה ןעטרָאד

 רהעז טימ ,?ערדיימ ענידרענייב-סיורג ,עכיוה ַא -- רעטכָאט ןייז

 עסייוו עזָאלטולב טימ ןוא ןעניוא עסייוו עסיורנ טימ ,רָאה עדנַאלב

 ןוא רעמַאק ם'נופ ?עווש ן'פיוא ןהעטש יז טנעלפ טפָא .,ןעקַאב

 .קָארוא םעד זנוא טינ לעמיש יו ןערעהוצ ךיז
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 8 טימ רעדיינש א -- .םיוקמ שנואוו ןיימ טרעוו ךילדנע
 .דרָאב רעטיור

 ןעמ .ךאז עטכייל ןייק טינ ןעוועג זיא סעקירטעמ יד ןעכַאמ

 יו ױזַא .סעקינווָאנישט ענעדישרַאפ וצ ןעמוקנָא טזומענ טָאה

 -סגנוריגער יד ןיא רימ ןעמ טָאה טרובעג ןיימ ןופ טייצ רעד ןיא

 ייוצ ןעבָאה טפרַאדַאב טציא ןעמ טָאה ,ןעבירשראפ טינ רעכיב

 ןעליּפש וצ .גָאט םעד ןעקנעדעג ייז זַא ,ןערעווש ןעלָאז סָאװ ,תודע

 רעטעפ רעד ;:;עניימ סרעטעפ ייווצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה ,עלָאר אזַא

 ענרעשט עמהומ ןיימ ןופ ןַאמ רעד) קישטרהַא רעטעפ רעד ןוא לכימ
 ראפ ןערעווש טפרַאדַאב ןעבָאה ייז .(רעטסעווש א ס'רעטָאפ ןיימ ---

 ,ףליהעג ַא םענייז רַאפ רעדָא ,(ןַאטיּפַטק ייציִלָאּפ) "ווַאטסירּפ , ַא
 ןערָאבעג ןיב ךיא ןעוו ,םוטַאד םעד ךילטקניּפ ןעקנעדענ ייז זַא

 טפראדַאב ייז טימ טָאה עינָאמערעצ-העובש יד ןוא ; ןערָאװעג

 -נא ס'װַאטסירּפ םעד ןיא ,בר רענָאיזַאק רענליוו רעד ןעכַאמכרוד

 -מוא עסיורג טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא ץלַא סָאד .טייהנעזעוו

 טנעקעג ייז ןעמ טָאה לעבור רֶאּפ ַא רַאפ רעבָא .ןעטייקכילמעווקַאב

 .ןעדיימסיוא

 טָאה ,רעניבַאר רענָאיזַאק רענידסלָאמַאד רעזנוא ,ָאקשטאילק

 ןא וצ קעװַא ךיא ןיב םעד טימ ןוא ריּפַאּפ םעד טגיטרעפעגוצ

 -רעטנוא טָאה רע ןוא ,ווָאצוװעיּפ ןעמָאנ ן'טימ ווַאטסירּפ-רעטנוא

 ןייז ןיא ןערָאװשעג ןעבָאה סלעקנָא ייווצ עניימ זַא ,ןעבירשעג
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 טינ ןעגיױא ענייז ןיא לָאמנייק ייז טָאה רע שטָאכ ,טראװנעגעו

 ,ןהעזעננָא

 ןייז ןופ לעטסעק-שיט םעד טקורעגסױדַא רע טָאה סופ ן'טימ

 רעד ןוא ,לעבור ייווצ טגײלעגניירַא ןיהַא בָאה ךיא ; שיט-ביירש

 עלעיציּפָא יד ןעוועג זיא סָאד .טכַאמרַאפ ךיז טָאה ?עטסעק-שיט

 .טניואוועגייב טָאה רע סָאװ ,"העובש ,

 עכילטע ןהעגכרוד טפרַאדַאב ךיא בָאה "העובש , רעזיד טימ

 ךיז טפרַאדַאב כָאה ךיא .?ַאמוד, רענליוו רעד ןופ ןעגנולײטּפָא

 -ַאב סעּפע ןעמ טָאה ןעדעי ןוא סעקינווָאנישט עכילטע טימ ןהעז

 ַא רענייא רעגינעוו ןערעדנַא ןַא ,רהעמ םענייא .ןעבענ טפרַאד

 טקעדַאב זיא סָאװ ,עקרעגוא ןַא יו םינּפ ַא טימ ,"רָאטַארטסיגער,!

 עניימ ףױא רעמונ ַא ןעבירשעגפיוא רָאנ טָאה ,"ןעקָאּפ , טימ|

 ןהעצפופ טימ ט'רטּפ'ענּפָא ךיא בָאה םהיא ןוא ; סעקירטעמ

 .סעקיּמָאק

 .ןערָאװעג גיטרַאפ סעקירטעמ יד ןענייז העש רעניד'לזמ ַא ןיא

 בָאה ךיא .לזמ-םילש טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג רעכָא זיא ?זמ רעד

 םענעי ןופ זומתב רשע העבש ;1877 ,רעמוז ןעמוקַאב ריּפַאּפ םעד

 ןענייז סענעמַאזקע יד ןוא ,טלַא רהָאי 17 ןערָאװעג ךיא ןיב רעמוז

 ןעצעזעג יד טױל ןוא ;רעטעּפש ןעטַאנָאמ רֶאֹּפ ַא טימ ןעוועג

 טינ ןייז טפרַאדעג ןעמוקנָא םייב ןעמ טָאה טוטיטסניא םעד ןופ

 .טלַא רהָאי ןהעצעביז יוװ רהעמ

 ךיז טַאנָאמ רָאּפ יד ףיוא טעו ןעמ זא ,טפָאהעג בָאה ךיא

 רעבָא בָאה ךיא .ןעזָאלצ רימ טעװ ןעמ ןוא ןעלעטשּפָא טינ

 .ןענָארטוצ קרַאטש ןעוועג ןיב ןוא ,טלעפייווצעג קרַאטש

 --- הכמ רעד רַאפ האופר ַא טיירגעגנָא רעבָא טָאה לַאזקיש רעד

 ,דרָאב רעטיור ַא טימ רעדיינש ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא האופר ַא

 -קע םוצ טניטרעפענוצ ךיוא ךיז טָאה ווָאקילעיב עקשריה

 ךיוא זיא ןערהָאי ענייז טימ ןוא ,טוטיטסניא ןיא ןעמוקוצנָא ןעמַאז

 .עניימ יווװ טרָאס ןעטרעקרַאפ ַא ןופ רעבָא ; טייקגירעווש ַא ןעוועג

 -כעז יו רעגינעוו ןעטַאנָאמ עכילטע טימ ,ננוי וצ ןעוועג זיא רע

 .רהָאי ןהעצ

 -עג ףרַאד ןעפמ :ללכ ַא טַאהעג ןעדיא ןעבָאה לַאפ אזַא ןיא
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 ,ריא ַא ךילריטאנ זיא רעדיינש ַא .רעדיינש ס'ץירּפ םעד ןעניפ
 רעטָאפ ס'ווָאקילעיב ,ץירּפ םייב הבוט ַא ן'לעוּפ רשפא רע טעוו
 ןופ רָאטקעריד ן'רַאפ טהענ סע רעוו ,ןערָאװעג רהָאוװעג ָאזלַא זיא
 רעטיור רעד טימ רעדיינש רעד ןעווענ זיא סָאד טֶא ,טוטיטסניא
 ,דרָאב

 -ךעבירַא ווָאקילעיב םעניילק םעד טימ זיא דיא רעםיור רעד
 -ולפ ַא םענייז סלַא טלעטשענרָאפ םהיא ,רָאטקעריד םוצ ןעגנַאגעג
 ןעמ .ןעמַאזסע םוצ ןעזָאלוצ םהיא לָאז ןעמ ןעטעבעג ןוא ,קינעמ
 .ןעמוסעגנָא זיא רע ןוא ,ןעזָאלענוצ םהיא טָאה

 -נָא ךיוא ןענייז ס'רענשזריק םעד ןַאמדלָאג ןוא ןַאמלעמעל
 .ןעמוקעג

 טָאה ,גנולפייווצראפ ןיימ ןהעזעג טָאה רעטומ ס'עקשריה ןעוו
 םוצ ןעזָאלעגוצ ןוז רהיא טָאה ןעמ ױזַא יו ,טלהעצרעד רימ יז
 ןוא רעדיינש ןעבלעז םעד וצ קעװַא ןיב ךיא -- ץרוק .ןעמַאזקע
 ןייז ןערָאװעג ךיוא ךיא ןיב ,ךיז טכַאד ,לעבור יירד רַאפ --
 .קינעמילּפ

 רע ןעוו ,גָאט ןעסיוועג א זיב ןעטרַאװ ןעסייהעג רימ טָאה רע
 טָאה ןאד .יורפ ס'רָאטקעריר םעד רַאפ דנב ַא ןעגָארטּפֶָא םעוװ
 רימ ןוא ריט יד טנעפעעגנ ךיז טָאה סע .ןעמונעגטימ רימ רע
 -- רָאטקעריד רעד ןעזיװַאב ךיז טָאה סע .ןעמוקעגניירַא ןענייז
 ןהֶא ,"ןעדרַאבנעקַאב , טימ ,סקואוו ןעלעטימ ןופ ,ןַאמ רערַאד ַא
 ,טנָאזעג שיסור ןעגיד'הרצ ןייז ףיוא טָאה רעדיינש רעד .סעצגָאװ
 טָאה ן'ווָאקילעיב) ןהוז א ס'רעטסעווש ַא ס'בייוו ןייז ןיב ךיא זַא
 .(רצ רעדנַא ןַא ןופ קינעמילּפ ַא רַאפ טכַאמעג רע

 טרָאװ סָאד טנַאז רע יװ ,ןערעיוא יד ןיא רימ טננילק סע
 ןעשיליופ ן'פיוא טגָאזעג סע טָאה רע .(רעטסעווש) "ארטסָאיס,
 ,שיסור זיא סע זַא ,טניימעג רעבָא טָאה רע .רעגייטש

 טָאה רע ןוא ןענַארפ ןייק טלעטשעג טינ טָאה רָאטקעריד רעד
 .השקב ןייז טגיליוװַאב

 ןיא ןוא טנידנעעג ןיוש ךיז ןעבָאה סנעמַאזקע יד יװ ױזַא
 ןעמ טָאה ,ןעקָארוא יד ןעביױהעגנָא ןיוש ךיז ןעבָאה טוטיטסניא
 ןענרעל ןופ טייצ רעד ןיא ,ןערעמיצ-סַאלק יד ןיא טרעהרַאפ רימ
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 זיא רעמיצ ןייא ןיא .סָאלק וצ סָאלק ןופ ןהעג טפראדעג בָאה ךיא
 ךיא בָאה ,שיסור ןופ רערהעל רעד טניטפעשַאב דָארג ןעוועג ןַאד

 -ענ ךיא ןיב ןעטרָאד ןופ .ןעמַאזקע ןעטלַאהענ םהיא ייב ןעטרָאד

 רערהעל רעד ןענופענ ןַאד ךיז טָאה סע ואוו רעמיצ םעד ןיא ןעגנַאג

 -עג ךיז טָאה סע ואוו רעמיצ םעד ןיא ךָאנרעד ,קיטעמפירַא ןופ

 ױזַא ןוא ,עירָאטסיה עשיסור ,עיפַארגנָאעג ןופ רערהעל רעד ןענופ

 .רעטייוו

 ןעסעזעג רעליש יד ןענייז ,טרעהראפ רימ טָאה ןעמ תעשב

 .טרעטשענ טינ רעבָא רימ טָאה סָאד .ןעניוא עטלעטשעגסיוא טימ

 .גיטכיר ןוא ,רעטנומ טרעפטנעעג ןעגַארפ עלַא ףיוא בָאה ךיא

 עניימ ןעוו ,ןעמונעגניירא אמתסמ ךימ ןעמ טלָאװ סנענירעביא

 -ארּפ, .רנעלעטשנעדירפוצ ןעוועג טינ וליפַא ןעטלָאװ סרעפטנע

 ."עיצקעטָארּפ , זיא "עיצקעט
 טכילקריוורַאפ ךילדנע ָאזלַא זיא לַאעדיא ןיימ ,רענַאב ןיימ

 ןעשיריא רענליוו ם'נופ רעליש ַא ןערָאװעג ןיב ךיא .ןערָאװעג

 .רעדיילק ןוא טסעק ענָאיזַאק ףיוא ,טוטיטסניא-רערהעל



 ?לעטיּפַאק רעטעביז

 טומיטסניא-רערהעל רענליוו םעד ןיא

1 

 .ןערעיומ

 םעד ןעניטסעפַאב טלָאװענ טָאה גנורינער עשירַאצ יד
 ,אנליוו ןופ רָאטַאנרעבונ-?ארענעג םעד ,ווָאיװארומ ןופ ןעקנעדנַא
 סָאד .(לאמקנעד) "קינטַאימַאּפ , ַא טלעטשעגקעװַא םהיא יז טָאה
 םעד טקיטשרעד תוילת טימ טָאה רע יו םעדכָאנ ןעוועג זיא
 ןענַאטשעג ןענייז תוילת ענייז 1809 ןופ דנַאטשפיוא ןעשיליוּפ
 ןעמ טָאה ל?אמקנעד םעד ןוא ,סעקשעקול טדָאטשרָאפ רעד ןיא
 לארדעהטַאק ןעסיורג םעד וצ ןעטרָאד ןופ געוו ן'פיוא טיובעגפיוא
 .ץַאלּפ

 -ךֶלֶאנ ַא ןופ עמרָאפ רעד ןיא ןעוועג זיא טנעמונָאמ רעד
 .(*רוניפ ַא ןהֶא ,לערעטסיולק ןעטריצַאב

 -ןעמולב טימ סעקנָאל טניילעגסיוא ןעמ טָאה םהיא םורַא
 ןיא םע .רעמיוב ןעלייצ טצנַאלפרַאפ טָאה ןעמ ןוא ןעטייב
 -שילב ַא טימ רעווקס רעדָא קרַאּפ רעניילק ַא ןעמוקעגסױרַא
 .ןעטימ ןיא עלעדייבעג עדנעשט

 יד ןוא זָארג טימ טקעדַאב ןעוועג ןענייז סעקנָאל יד ןעוו
 יד ןוא ,טהילבענ ןעבָאה ןעמולב יד ןעו ; רעטעלב טימ רעמיוב
 רעד זיא ,ןעגנוצוּפַאב ענרעדליג יד ןיא טלעניּפשעג ךיז טָאה ןוז
 רעמוז ןיא ןוא גנילהירפ ןיא .ןהעש רהעז ןעוועג רעווקס
 ןייק םגה ,טפול עמהענעגנַא יד ןעמעטַא ןעמוק ןיהַא ןעמ טגעלפ

 ןעמ טָאה ,אנליוו ןיא ןעװעג טינ ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש (5
 .ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא ,לָאמקנעד ןערעסערג ַא טלעטשעג םהוא
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 ןוא ,ןהעזעג טינ לָאמנייק ןעטרָאד ןעמ טָאה םלוע ןעסיורג

 זיא ןעסַאנ עטניואווַאב:טכידעג יד ןופ .טינרָאנ טעמכ ןעדיא

 ןעוועג ןענייז טניואווַאב טכידעג ןוא ,טייוו וצ ןעוועג ץַאלּפ רעד

 .ןעסַאג עשידיא רָאנ

 ןייז רעבָא .ןעריצַאּפש לאמקנעד םעד םורַא טגעלפ ןעמ

 .טסואוועג רעוו ןעטלעז טָאה טשּפ ןעגיטולב

 ןַא טימ ןעפור רעוקס םעד ןענעלפ ןעדיא עכילנהעוועג

 -ניא יב ."ץַאלּפ ס'רעביירש ךורב, :ןערעייז ןעמָאנ ןעטלַא

 םייבפ ןעסייה רע טגעלפ ןעטסירק רעדָא ןעדיא עטנענילעט

 -וועינרָאעג -- ןעמָאנ ןעלעיציפָא םעד טימ ."קינטַאימַאּפ

 .טנַאקַאב גינייוו ןעוװעג םלוע רעד זיא -- רעווקס יקס

 יד זַא ,ףירנַאב ַא טַאהעג טָאה דנעזיוט ןופ רענייא רשפא

 רעד ןוא .ן'ווָאיװַארומ ךָאנ הבצמ ַא זיא עלעכריק ענידלעקניפ

 ןעוועג לָאמַא ןיא סע זַא ,טסואוועג טינ רַאנָאז טָאה רוד רעגנוי

 ,טלעוו רעד ףיוא ווָאיװארומ ַא

 -ַאב טינ קינטַאימַאּפ רעד טָאה ןעקנעדנָא ס'ווָאיװַארומ

 .טגיטסעפ

 ךיז ןעציירק עכלעוו ,ןעסַאג ייווצ ןעהענ רעווקס םעד עזַאּפ

 ןופ טהעג סָאװ ,נעו רעד סָאד ןיא ייז ןופ ענייא .רעביא ָאד

 רעד וצ טרהיפ עטייווצ יד .ץַאלּפ ?ַארדעהטַאק םוצ סעקשעקול

 ,ייז ףיוא ןענייז ןעגנוניואוו ןייק .קירב םענירג רהיא טימ ַאיליװ

 סָאװ ,רעד ףיוא .ןעװעג טינ ןַאד ,רעווקס םעד רעביאנעגעג

 עדייבענ ענירעדינ ,עסיורג ַא ןענַאטשעג זיא ,ךייט םוצ טרהיפ

 ןעטרָאד ךיז ןעגעלפ ןעטסירק עגנוי .רעטסנעפ גינייוו טימ

 ןעליּפש טגעלפ רהָאי ןיא טַאנָאמ רָאֹּפ ַא ןוא ןעטייר ןענרעל

 ןוא .שזענַאמ , ןעפורעג סָאד ןעמ טָאה שיסור ףיוא .קריצ ַא

 זיא סָאג רעקשעקול רעד ףיוא ."קריצ רעד , -- שידיא ףיוא

 ,דָאס ַא ןופ ןַאקרַאּפ רעד ןעוועג ָאד

 ןייק ןענייז רעווקס םעד ןופ ןעטייז ייוצ ערעדנַא יד ייב

 וצ ןענופעג ךיז ןעבָאה ןעטרָאד .ןעגנַאגענכרוד טינ ןעסַאג

 עטריקורבעגסיוא עלָאמש ןוא ,ןערַאוטָארט טימ ןערעיומ עכילטע

 סעקשזָארד ךס ןייק רעבָא .ןעגעוו רעדָא סעקשזָארד ראפ ןעסַאּפ
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 ןעװעג זיא בור סָאד ,ןהעזענ טינ ָאד ןעמ טָאה ןענעוו רעדָא
 ,ליטש

 ַא יו ,ןעמוקעגנעמאזוצ ךיז ןענייז ןערַאוטָארט ייווצ יד
 פעקניוו ןעזיד ןיא ןוא ,גנַאנכרוד ַא ןהֶא לעקניוו א ןיא ,"דעלַאד,
 ,טנעו "עביוט , ייווצ ,"דעלַאד , א יװ ךיוא ,ןענַאטשעג ןענייז
 ייז רעביא ןענייז ןעביוא ןופ .ןערעיוט ןהֶא ןוא רעטסנעפ ןהֶא
 ןעוועג זיא סָאד .,רעמיוב ןופ ןעגייווצ רַאַּפ ַא ןעגנַאהעגרעבירַא
 יד .,רעװקס םעד ןופ לעקניו רעטכַאמרַאפ רעניצנייא רעד
 ןענייז ייז ןוא ,ענעפָא ןעוועג ןענייז ןעלקניוו יירד ערעדנַא
 ,ןעסַאג עטנַָאמרעד יד ףיוא ןעמוקעגסױרַא

 ןיא עטסנהעש יד ןופ רענייא ןעװעג ןזיא דנעגעג רעד
 רענירג רעד .ןעטרָאד ןופ טייוו טינ טסילפ ַאיליוו יד .אנליוו
 ןופ גנַאג טונימ רעיפ רעדָא יירד יו רהעמ טינ זיא קירב
 -?ארדעהטַאק םעד ןיב רעוװקס םעד ןופ ןוא ."קריצ , םעד
 ןיא ןיא רעכלעוו ,טקעּפסָארּפ רעקסוועינרָאעג רעד טהעג ץיַאלּפ
 .ןעגנוניואוו ןהֶא ןעעלַא ענהעש ייווצ ןופ ןענַאטשַאב טייצ ןיימ

 רעווקס םעד ןופ ןעטייז עליטש ייווצ יד ןופ רענייא ףיוא
 ךיז טָאה ןעטסלעטימ םעד ןיא .ןערעיומ יירד ןענַאטשענ ןענײז
 ךיא בָאה ןעטרָאד .טוטיטסניא-רערהעל רעשידיא רעד ןענופעג
 .רהָאי רעיפ טכַארברַאפ

 -סננודליב ןעוועג ךיוא ןענייז סעדייבעג ייווצ ערעדנַא יד
 יד -- ערעדנא יד ;רָאנימעס-םיחלג ַא ענייא ,ןעטלַאטשנַא
 ייוצ יד טרעהענ ןעבָאה רַאנימעס םוצ ?הוש-לַאער רענליוו
 גנַאגנײרַא רעד .לעקניוװ ןעטכַאמרַאפ םעד ןופ טנעװ "עביוט,
 ערעייז ןוא ןעטסיראנימעס יד .סַאנ רעדנַאנַא ףיוא ןעוועג זיא
 םעד ןיא בָאה ךיא םגה ןוא .ןהעזעג טינ ָאד ןעמ טָאה רערהעל
 רַאנָאז לָאמנייק ךיא בָאה ,רהֶאי רעיפ טבעלענּפָא ףיוה ןעטסקענ
 רַאנימעס םוצ רעיוט רעד סיורַא טמוק סע ןואוו טסואוועג םינ
 ..ןיא ןעטרָאד טלעוו ַא רַאפ סָאװו ןוא

 ץלא ,ןעריסערעטניא ץלַא טימ ךיז ךיא געלפ ךילנהעוועג
 רעבָא עדייבעג עלופסינמייהעג עזיד .ןעטכַארטַאב ןוא ןעקוקַאב
 ןליפַא בָאה ךיא .טייקגירעגיינ ןיימ טציירעג טינ לָאמ ןייק טָאה





 ומעס-רערהעל רעשיודוא ַא ןוא רעשיאערבעה ַא

 עדייבעג רעד ןיא ןוא טציא ,(לושילַאער רעד ןופ גערב ַא ןוא) טומוטסניא-רערהעל רענליוו רעד
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 ןוא טסואוועג טינ .ןיירַא רהיא ןיא טמוק ןעמ יו ,טסואוועג טינ

 ,רעכיז ןעוועג טינ רַאגָאז ןיב ךיא .ןעסיוו וצ גירעגיינ ןעוועג טינ

 טסואוועג בָאה ךיא סָאװ ץלַא .רַאנימעס ַא ךילקריוו זיא סָאד זַא

 ,םיחלג עננוי טימ ןָאט וצ טָאה טלַאטשנַא רעד זַא ,זיא ,טמיטשַאב

 .עניטפנוקוצ רעדָא עגיטרַאפ

 רהיא טָאה יז .עלוש-לאער יד ןעוועג זיא שרעדנַא ץנַאג

 ןופ .טוטיטסניא רעזנוא יוװ ױזַא ,רעווקס םייב טַאהעג גנַאגניײרַא

 -סילַאער , טימ ןעלבירג ןוא ןעלביווש ןעטרָאד טגעלפ יירד זיב ןיינ

 ןענייז ייז ןופ לָאצ עסיוועג ַא ןוא ,ךעלנניא עטעדיילקעג-"שיט

 טלעוו ענעפָא ןא ןעוועג זנוא רַאפ זיא יז .רעדניק עשידיא ןעוועג

 ןוא ,טריסערעטניא רימ טָאה יז .ךיוא ןעצרַאה םוצ רעטנעהענ ןוא

 -לעצנייא עליפ טימ טסואוועג ךיא בָאה ,ךיז טוט רהיא ןיא סָאװ

 .ןעטייה

 ,רעיוט ןעטסלעטימ םעד ןיא גינעווניא ןיירַא טייז רהיא ןעוו

 ;ףיוה ןעטריקורבעגסיוא ןעסיורג ַא טַאהעג ךיז רַאפ רהיא טָאה

 ןיא ןעגיוא יד ןיא ןעפרָאװעג ךייא ךיז טָאה סָאװ עטשרע סָאד ןוא

 ,ךעלדנעזייא ייווצ טימ ןעביוא ,גנַאטש רעכיוה-רעכיוה ַא ןעוועג
 סָאד .קירטש עננַאל ריפ ןעגנַאהעגּפָארַא ןענייז סע עכלעוו ןופ

 רַאפ ןעגנוטכירנייא יד ןופ לייט ַא -- ַאזַא עלעגיוו א ןעוועג זיא

 ,ןענעװַאב יירפ טנעקעג ךיז ןעבָאה ךעלדנעזייא יד .קיטסַאנמינ

 -קעװַא ךיז ןענעלפ רעליש ריפ .,קירטש יד -- ןעמַאזוצ ייז טימ ןוא

 ייז ןענעלפ ,קירטש ןייז רַאפ רעדעי ךיז גידנעטלַאהנָא ןוא ,ןעצעז

 ןעהילפ ןָאט זָאל ַא ךיז ,גנורּפש ַא טימ ,ןוא ןעפיולרעדנַאנרַאפ ךיז

 טעּפמיא רעד ןעוו .גנַאטש םעד םורא ןוא םורַא ,ןעטפול רעד ןיא
 ,ןעזָאלעגּפָארַא ךיז ןעבָאה קירטש יד ןוא ןערָאװעג טכַאװשענּפָא זיא
 -קעװַא רעדיוו ךיז ןוא ןעפיולרעדנַאנַאפ רעדיוו ךיז ייז ןענעלפ

 ,ןעסייהעג סָאד טָאה "טירט עשיטנַאגינ, .ןעטפול רעד ןיא ןעגָארט

 ָאד ןיא טפול יד ןוא ,ניטכיצ-גילעדַא ןעוועג זיא ףיוה רעד
 טמעטָאעג ךיז טָאה סע .טדָאטש ןעטימ ןיא יו רעסעב ךס ַא ןעוועג

 אד טָאה ננילהירפ .רעווקס ןעטצנַאלּפרַאפ םעד ןופ םעטָא ן'טימ

 ,ךייט ןופ טייסטנעהָאנ רעד טימ ןוא דלעפ ןוא דָאס טימ טקעמשענ

 רהיא טָאה ,רעווקס םעד ןופ ןעמוקעגניירַא טייז רהיא ןעוו
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 ףניפ ןוא עסיורג ַא ענייא : סעדייבעג עכילטע ןהעזעג ףיוח ן'פיוא
 רעטכער רעד ייב ןענופעג ךיז טָאה עדייבעג עסיורג יד .עניילק
 -ענ רעליש יד ןעבָאה ןעטרָאד ."טירט עשיטנַאנינ, יד ןופ טנַאה

 ,טבעלעג ,ןעפָאלשעג ,ןעסעגעג ,טנערעל
 רהיא ףיוא עדייבעג רעניזָאד רעד ןיא רעמיצ רעטשרע רעד

 ןעמוקניירַא םייב ךיילג ,(רָאָאלפ דנוַארג) שזַאטע ןעטשרעטנוא

 ןהעזעג ָאד טָאה רהיא .,לַאז-קיטסַאנמיג רעד ןעוועג זיא ,ףיוה ןופ
 -ליה םענעניוצַאב-רעדעל א ,ךעלעגיוו ,סרעטייל ,קירטש ,ןעגנאטש

 ןיא קיטסַאנמיג ."ןעדָאירַאנפ , עכלעזַא ךָאנ ןוא ,דרעפ םענרעצ
 ס'קישטוטיטסניא םעד ןופ לייט רעניטכיוו ַא סלַא טכַארטַאב ןעוועג

 טלָאװעג ןעמ טָאה רערהעל עשידיא עניטפנוקוצ יד גנוהיצרע

 -ענ ייז ןעכַאמ ,גיטסייג יו טוג ױזַא ךילרעּפרעק "ןעלשנעמסיוא;
 -רע עלעיציפָא יד ןיא ןענַאטשעג זיא יוזא .רעקנילפ ןוא רעטניז

 -יטסניא רעד תעשב ,םוירעטסינימ-סננודליב םעד ןופ ןעננורהעלק

 .ןערָאװעג טעדנירנעג זיא טוט

 ןעועג זיא ,וצ רעווקס םוצ רָאנ ,שזַאטע ןעבלעז םעד ףיוא

 -רָאפ קיטסַאנמינ ןופ קָארוא רעד טגעלפ ךילנהעוועג .לַאז-סע רעד
 םענדַארַאּפ א טימ ןעסילש ךיז טנעלפ רע .ןעסע ן'רַאפ ןעמוק

 --- ןעטרָאד ןופ ןוא ,?לַאז-קיטסַאנמינ םעד םורַא ןוא םורַא שרַאמ

 םורַא ןעלעטשסיוא ךיז ,ןערישרַאמניירא טגעלפ ןעמ .נָאטיפ וצ

 "איצומה , יד שיסור ףיוא ןעגניז ,ן'ַאלּפ ןייז ףיוא רעדעי ,ןעשיט יד

 .הליכא רעד וצ ןעמהענ ךיז ןוא ,רָאכ ןיא

 -עג ןעגנוטכירנייא קיטסַאנמינ יד ןופ ןעבָאה ּפערט עטיירב

 .טנערעלעג טָאה ןעמ ואוו ,שזַאטע ןעטסקענ םעד וצ טרהיפ

 -עמיצ-סַאלק ריפ ןופ ןעריט עסייוו ריפ טימ רָאדירָאק רענהעש ַא

 רעמיא ,טיור-לעקנוט ףיוא טבראפעג ןעוועג זיא ענָאלדָאּפ יד .,ןער

 עסייוו יד ןופ רעדעי ייב .ניצנַאלנ רעמיא ,טסקעוװענ שירפ

 -יורג א ןופ עמרָאפ רעד ןיא עקרעשזַאטע ַא ןענַאטשעג זיא ןעריט

 -ָאּפענּפָא ,ץרַאװש ןעביוא ןוא ןיורב-לעה ןעטנוא ,רעדנעטש ןעס

 -ירָאק רעד טָאה טייז ןייא ןופ .?עניּפש ַא יו ץנַאלג ַא טימ ,טריל

 םייב ,טייז רערעדנא ןייז ףיוא .ףיוה םוצ רעטסנעפ טָאהענ רָאד

 -נָא ןיב ךיא ןעו .סרעמלַא ענרעזעלג ןענַאטשעג ןענייז ,טנַאװ

 ,ןעטנעמורטסניא ןוא רעכיב ןענעלעג ןעטרָאד ןענייז ,ןעמוקענ
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 רעטעּפש .עימעכ ןוא קיזיפ ןענרעל םייב טכיורב ןעמ עכלעוו

 רעכיב יד .סעפַאש ערעסערג ,עיינ טכַארבענ ןעמ טָאה ?עסיב א

 -ַאש יד ןיא ןוא ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא ןענָארטעגרעבירַא ןעמ טָאה

 עכלעוו ,ןערוניפ ןוא ןעטנעמורטסניא טלעטשענניירַא ןעמ טָאה סעפ

 -זַארבָא; עסַאמס ַא ,גרובסרעטעּפ ןופ ןעבירשענסיוא טָאה ןעמ

 -ַאנַא ןופ ןעלעדָאמ ,עיגָאלארענימ ןופ (סנעמיסעּפס) "סעקישטש
 יד .וו .ז .א ,ןעטראק ,ןעטסויב ,ּפעק ענעסּפינ ענינייא ,עימָאט

 טימ ןעגנַאהרַאפ ןעוועג זיא ,רָאדירָאק קע םעד ייב ,טנַאו עצרוק

 .עטרַאק עשיפַארגָאעג עסיורג ַא

 טָאה ,לָאמ ןעטשרע םוצ ןהעזעג רָאדירָאק םעד בָאה ךיא ןעוו

 וּפ רעכילטפַאשנעסיוו ןייז ןוא ץלָאטש רעֶלעיציּפָא ןייז ,ץנַאלג ןייז

 .ןעקָארשעגרעביא טושּפ רימ

 גידנענרעל ,קירוצ ןוא ןיה ןהענמורא רעליש יד ןענעלפ ָאד

 .גירנעקנייב ,גידנעטכארט ,גידנעסעומש ,ןעקָארוא יד

 ןעגידנענרָאמ םעד ןעניטרעפוצ טגעלפ ןעמ ןעוו ,דנעווַא ןיא

 -סקענ םעד ןוא קָארוא ןייא ןעשיווצ ,הירפ רעד ןיא רעדָא ,קָארוא

 .קָאטשנהיב א ןיא יו ןעשיור ָאד טנעלפ ,ןעט

 סנעטסיימ רעליש יד ןענעלפ ןערעמיצ-סַאלק יד ןיא ןוא ָאד

 ענעטרָאק עיורג עניליב ,ןעמויטסָאק עגידעכָאװו ערעייז ןיא ןהעג

 ךיז טָאה לעקער רעד .ףָאטש ןעבלעז םעד ןופ ןעזיוה טימ ,ךעלקער

 טינ ךיז ןעבָאה ןעזיוה יד ןוא ,טלעקעהרַאפ זלַאה םייב ןעביוא

 פעּפענק ןייא וצ ,ןעטייז יד ןופ רָאנ ,ךילנהעוועג יו טעיליּפשרַאפ

 -מיג ןעכַאמ וצ ךילכעזטּפיוה ןוא ,ןענרעל וצ ףיוא .טייז ַא ףיוא

 ,םעווקעב ןעוועג ןעמויטסָאק עזיד ןענייז ,קיטסַאנ

 ןיא ןעגנאגעג רעמיא טוטיטסניא ןיא ןענייז רערהעל יד

 טימ טנאוועג עיולב ןופ ןעטסעוו ןוא ןעקַארפ עלעיציפָא ערעייז

 -רָאפ , יד ןעוועג זיא סָאד .סרעלדָא טימ טקעדַאב ,ּפענק ענעשעמ
 ןיא טנידעג ןעבָאה סָאװ ,עטמַאעב ערעדנַא ןוא רערהעל ןופ "עמ
 ,דנַאלסור ץנאנ רעביא טנעמטרַאּפעד-סגנודליב םעד

 ,ךַאלּפערט רָאֹּפ א ףיוא ,רָאדירָאק ןיא גנַאננײרַא םעד ייב
 ,רערהעל יד רַאפ רעמיצ ַא -- ?ַאיַאקסלעטישטוא ,, יד ןעוועג זיא
 ןוא ,ןעקָארוא יד ןעשיווצ טייצ יד ןעגנערברַאפ ייז ןעגעלפ ןעטרָאד
 .ןעגנוציז ענייז ןעטלַאהּפָא טאר-רערהעל רעד טגעלפ ןעטרָאד
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 רערהעל יד ןענעלפ ,קָארוא ןַא ֹוצ ןעגנילק טנעלפ ןעמ ןעוו
 "ןעלַאנרושז, ערַאד עסיורג טימ רָאדירָאק ן'פיוא ןעזייווַאב ךיז
 -נעשטשילב רעייז ןעשיווצ דישרעטנוא רעד .סמערָא יד רעטנוא
 -ךָאק עיורג יד ןוא ,טייז ןייא ןופ ,סעקשינַאמ עסייוו ןוא קער עניד
 ןעוועג זיא ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,רעליש יד ןופ ךעלקער ענעט
 ,לופסקורדנייא ןוא ףרַאש

 יד ןענעלפ ,לעקעלנ רעד ןערעהרעד ךיז טגעלפ סע ןעוו
 .רעמיציסַאלק ןייז ןיא רעדעי ,ןעפיולוצ ךיז רעליש

 -?הוקס) "סעקיימַאקס, ןעהייר ןענַאטשעג ןענייז ןעטרָאד
 -עג ןענייז סעקיימַאקס יד .רערהעל ן'רַאפ לעשיט ַא ןוא (סקסעד
 ןעוועג ןענייז ייז ןוא ,קנַאב ַא ףיוא רעליש ייווצ וצ ,עצרוק ןעוו
 : ןעלושילַאער ןוא סעיזַאנמיג יד ןיא יװ םרָאס ןעבלעז םעד ןופ
 עכיוה יד יו ,ןיורב ןעטייז יד ייב ןוא ץרַאװש ןעביוא ,עטרילַאּפ
 ךיז טָאה לעטערב עטשרעביוא יד .רָאדירָאק ן'פיוא סעקרעשזַאטע
 ךיז רעדָא ןעצעז וצ ךיז םארנ ןייז לָאז רעליש םעד ,טנעפעעג
 .ןעלעטש וצ

 יד ןענעלפ ,סַאלק ןיא ןעמוקניירַא טנעלפ רערהעל רעד ןעוו
 עלַא ,?עטש א ןעבעג ךיז ןוא סעקיײמַאקס יד ןָאט ןעפע ןַא רעליש
 ַא טימ סעקיימאקס יד ןעכַאמוצ ןוא ןעצעזקירוצ ךיז ,לָאמַא טימ
 .טקַאט ןעשירעטילימ

 עסיורג ןעגנַאהעג ןענייז ןערעמיצ-סָאלק יד ןופ טנעוו יד ףיוא
 ,עשיגָאלָאָאז ,עשיפַארנַאעג-שירָאטסיה ,עשיפַאדנָאעג -- ןעטרַאק
 עצרַאוװש עסיורנ ַא ןענַאטשעג זיא טנָארפ ןיא ןוא --- עשימָאטַאנַא
 .טערב

 !עמוקעגסױרַא ןענייז ןעסַאלק יירד עטשרע יד ןופ רעטסנעפ יד
 ,לָאמקנעד ןעטצוּפַאב-דלָאנ םעד ןענעקטנַא ,רעווקס םענהעש ן'םיוא
 יו ,טמוק גנילהירפ רעד יוװ ןהעז ָאד רעליש יד ןענעלפ יַאמ ןיא
 -- רעמיוב יד ןוא זָארנ עשירפ טימ טקעדַאב ןערעוו סעקנָאל יד
 ןעטרעפ םעד ןופ רעטסנעפ יד .ןעטיײװק-עיצַאקַא ןוא רעטעלב טימ
 .ףיוה ן'פיוא ןעמוקעגסױרַא ןענייז סָאלק

 ןעוועג זיא רָאדירָאק םעד ןופ גנוצעזטרָאפ רעלַאמש ַא ףיוא
 ןיא רעמיצ רעטסנהעש ןוא רעטסערג רעד ,לַאז "רעוװָאטקַא רעד
 ןוא סנעמַאזקע יד ןעמוקרָאפ ןעגעלפ ןעטרָאד .טוטיטסניא םעד
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 ןענרעל זנוא ןעמ טנעלפ ןעטרָאד ןוא .סעינָאמערעצ ענדַארַאּפ עלַא

 רעד ןופ ןעטימ ן'פיוא .טעקרַאּפ ַא ןעוועג זיא ענָאלדָאּפ יד .ןעגניז

 -קעלַא ןופ טערטרָאּפ רעסיורג ַא ןעגנַאהעג זיא טנַאװ רעטסגיטכיוו

 רעננַאל רענהעש ַא ןענַאטשעג זיא סע .ןעטייווצ םעד רעדנַאפ

 ,ָאנַאיּפ ערנענייש-לעניּפש עסיורג ַא ,ךוטשיט םענירג א טימ ,שיט
 .ןעלהוטש ןעהייר עכילטע ןוא

 -נַאל ַא טימ ןוא ןענַארק טימ רעמיצ ַא ןוא ןערעמיצ-ףָאלש יד

 םעד ףיוא ןעוועג ןענייז ,ךיז ןעשַאוו םוצ עטערָאק רענרעּפוק רעג

 .שזַאטע ןעטסקענ

 ,עירָאטַארָאבַאל עשיזיפ ןוא עשימעכ א ןעוועג ךיוא זיא סע

 -ןורא ןַא ןוא רומע ןֵא טימ ,"רעמיצ-טעבענ , ַא ןוא קעטָאילביב ַא

 ןופ םענייא טימ ,ןענװַאד טשרמולכ ןעמ טנעלפ תבש ואוו ,שדוק

 .ןזח ַא ןופ עלָאר רעד ןיא רעליש יד

 יד ןענופעג ךיז טָאה עדייבעג רעד ןופ לייט רערעטייוו ַא ןיא

 ,(לאטיּפסָאה) עצינלָאב

 ןייא ןעוועג זיא סע .ןעווענ טינ טוטיטסניא ןיא זיא דָאב ןייק

 ךיז טָאה יז ןוא ,עקנַארק יד רַאפ רָאנ רעבָא ,ענרעּפוק ַא ,ענַאװ

 -רעביא ןַאד ענליוו ןיא ןענייז סענַאװ .עצינלָאב רעד ןעבעל ןענופעג

 ןעכָאװ ייווצ ןיא לָאמ ןייא .טייהנעטלעז עסיורג ַא ןעוועג טּפיױה

 .ןעטַאדלָאס יו ,דָאב ןיא ןערהיפ זנוא ןעמ טגעלפ

 עיִאנלַאשטַאנ יד זיא ,טוטיטסניא ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 -קַארּפ ןעבָאה סַאלק ןעטרעפ ןופ רעליש יד ואוו ,עשטשילישטוא

 ילעוו ,לפיוה ןערעדנוזַאב א ףיוא ןעוועג ,רערהעל סלַא טריציט

 -וורנ םעד טימ טפעהַאב ןעוועג גנַאנכרוד ןעלָאמש ַא טימ זיא רעכ

 ןיא ןענָארטעגרעביא רהיא ןעמ טָאה רעבָא רעטעּפש .ףיוה ןעס

 .ץַאלּפ גונעג ןעוועג זיא סע .עדייבעג-טּפיוה רעד

 -ידיא יד ןופ גנַאנ טונימ גיצנַאװצ ייב ןעוועג זיא רעווקס רעד

 םעד ןופ רעטקַארַאכ רעד ןוא רעבָא רעטקַארַאכ ןייז .ןעסַאנ עש

 טלָאװ סע יו ױזַא ,קורדנייא ןַא טכַאמעג טָאה דנעגעג ןעגימורַא

 טנעלפ רעליש ַא ןעוו ,רעבירעד .ןעטרָאד ןופ טייוו ץנַאנ ןעוועג

 ."טדָאטש ןיא , טהענ רע זַא ,ןעגָאז ןעמ טנעלפ ,ואוו ץעגרע ןהענ
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 טכַאנ-וצ-גָאטיירפ ףיוא ןהעג ןעזָאל ןעמ טגעלפ "טדָאטש ןיא,
 ןיא ןעצוּפסיױא ךיז סעקישטוטיטסניא יד ןעגעלפ ןַאד .תבש ןוא
 ַא טימ ןעוועג זיא קָאר רעד .טנַאװעג ןעצרַאוװש ןופ ןעמויטסָאק
 ךיז ןעבָאה ןעזיוה יד ןוא ,ןעטניה ןופ ּפענק ייווצ טימ ןוא ןָאטס
 ייז ןעבָאה רעטניוו .רעגייטש ןעכילנהעוועג ן'פיוא טעיליּפשרַאפ
 לעטיה יד .,טנַאװעג ןעצראווש ןעקיד ַא ןופ קעררעביוא ןעגָארטעג
 --- םויטסָאק רעגיד'תבש רעד יװ ףָאטש ןעבלעז םעד ןופ ןעוועג זיא
 סעקינווָאנישט ,קָאריזָאק ןעגיצנַאלג ַא טימ ,עצרַאװש ַא ,עטיירב ַא
 .ןעלטיה עכלעזַא ןעגָארט ןעגעלפ

 ןוא דמעה ַא -- שעוו-רעטנוא ןעבעגעג רעליש יד טָאה ןעמ
 רעדמעה-רעביוא ןייק .טנעווייל עבָארג רעבָא ,עטכע ןופ סעקטַאג
 ןעבָאה סָאד .ןעבעגעג טינ ייז ןעמ טָאה סנעגַארק עפייטש רעדָא
 ךילנהעוועג .(סָאװ טימ טַאהעג ןעבָאה ייז ביוא) טּפיוקעג ןיילַא ייז
 ןעיליּפשוצ ןעגעלפ ייז עכלעוו ,סנעגַארק רָאנ ןעפיוק ייז ןענעלפ
 בור סָאד .דמעה-רעטנוא רעטלַאמכַארקעג-טינ רענַאיזַאק רעד וצ
 -עגסיוא ןעוועג ןענייז ייז ןעוו ,ןַאד רָאנ ןָאטנָא ייז ייז ןענעלפ
 -אה ייז ןעוו ,ךָאװ עצנַאנ ַא .ןעמיטסָאק ענעטנעוועג יד ןיא טצוּפ
 -םיורַא ל?עקער םעד ןופ טנעלפ ,םידנב ענעטרָאק יד ןעגָארטעג ןעב
 רעד .-מעה-רעטנוא רעד ןופ רענלָאק רעזָאלמרָאפ רעד ןעקעטש
 םעד ןופ ןוא ,סַאלטַא ןעצרַאװש ןופ ןעוועג זיא ךוטדזלַאה רענָאיזַאק
 : עעמרא רעד ןיא ןערעציפָא ןופ ךעלכיטדזלַאה יד יװ ןָאסַאפ ןעבלעז
 ןעלעטשרַאפ וצ טנערָאפ ןופ לעכוטרַאפ א ןוא זלַאה םורַא דנַאב ַא
 טימ דמעה-רעביוא ןַא וצ .דמעה-רעטנוא לעקיטש עטשרעביוא יד
 טָאה דמעה-רעביוא ןַא רעבָא .טגיוטעג טינ רע טָאה עקשינַאמ ַא
 -טוטיטסניא יד ןופ לָאצ עניילק ץנַאג ַא רָאנ ןעניגרַאפ טנעקעג ךיז
 ,ךיוא רעכיטזלַאה ?ענליוויצ , ןעפיוק ןיוש ןענעלפ ייז ןוא ,סעקיש

 ו
 בור סָאד יוװ רעסעב ,עטכעלש ןייק טינ ןעוועג זיא טסעק יד

 ןעמ טָאה שיילפ .ןערעטלע ערעייז ייב טַאהעג ןעבָאה רעליש יד ןופ
 .עניילק ןייק ןעוועג טינ ןענייז סעיצרָאּפ יד ןוא ,נָאט עלַא ןעבעגענ
 יד ןופ עליפ ראפ ,ןעטַארב-סדניר ןעבענ טפָא דהעז טנעלּפ ןעמ
 ךילכעזטּפױה ,לכאמ רעשיטַארקָאטסירַא ןַא ןעוועג סָאד זיא רעליש
 עמירא יד .ךעלטרעטש ערענעלק יד ןופ ןעוועג ןענייז סָאװ יד רַאפ
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 ַא ןעכָאק טנעקעג טָאה ןעטייצ ענעי ןופ עט'תיבה-לעב עשידיא

 .ןעטָארב טינ רעבָא ,שיילפ לעקיטש

 ,גיטרַאנעדישרַאפ נונעג ןעוועג טינ טכייליפ זיא זייּפש יד

 .ןערָאװעג סואימ ןיוש זיא יז זַא ,ןענָאלקַאב ךיז טנעלפ ןעמ ןוא

 קנעדעג ,אפוג ןעסע םעד ףיוא ןעגָאלקַאב ךיז לָאז ןעמ זַא רעבָא

 ,טינ ךיא

 ןהֶא) עקלוב ענעטכַאלפעג ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא קיטשהירפ
 -עוו ףיוא ןעבעגעג טָאה ןעמ סָאװ .,ייהט עסיז זָאלג ַא טימ (רעטוּפ
 .טינ ךיא קנעדעג ערעשט

 "ענעימערעּפ , רעסיורג רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,רהוא ףלעווצ

 טימ טיורב "סעציימ , עסיורג ןעבעגעג זנוא ןעמ טָאה ,(סעסיר)
 ןעגעלפ רימ .ץֶלַאז טימ ןעטישַאב ןענעלפ רימ עכלעוו ,רעטוּפ

 "רעביא רימ ןענעלפ גידנעייק ןוא ,טיטעּפא סיורג טימ ןעסע סָאד

 .קָארוא ןעטסקענ םעד ןעגנָאז

 :רעטכעלש ןייק טינ ןעווענ ךיוא זיא רענעל-טכאנ רעד
 רעכעלייל טימ ךעלכיצ ןוא ,ןעצַארטַאמ עטוג טימ ןעטעב ענרעזייא

 -ייל עטכבע --- שעוו-רעטנוא יד יו ףָאטש ןעסייוו ןעבלעז םעד ןופ
 ןוא ,ענעלָאװ ןעוועג ןענייז סערדלָאק יד .עכעלבָארג םגה ,טנעוו
 ,רעכעלייל עסייוו טהיינעגוצ ןעווענ ךעטש עסיורג טימ ןענייז ייז וצ

 עטשרעטנוא יד טימ ןעמַאזוצ ןעטיבעג ךָאװ עדעי טָאה ןעמ עכלעוו

 ,ןייר טולָאסבַא ןעװועג זיא ץלַא .ךעלכיצ יד טיס ןוא רעכעלייל

 םייה רעד ןיא טָאה רעליש יד ןופ זיא סע רעוװו יצ ,טינ סייוו ךיא

 .רעגעלעג ןעטנוזעג ןוא ןעניטכיצ ַאזַא טָאהעג

 ןעוועג סַאלק ןעטשרע םעד ןיא זיא ,ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 ןיא ;ןהעצרעפ -- ןעטייווצ םעד ןיא ; רעליש ניצנַאװצ ןוא ןייא

 ,רענינייו ךָאנ ןעטרעפ םעד ןיא ןוא ,רענינייוו ךָאנ ןעטירד םעד

 ןיא ןיא (1881) טנידנעעג בָאה ךיא ןעוו רהֶאי םעד ןיא

 .גיצפופ ןוא יירד ןעוועג ןעסַאלק עלַא

 :טנעכערעגניירַא ןענייז םעד ןיא .ףלעווצ ןעוועג ןענייז רערהעל

 ןענעכייצ ףיוא ,טפירשדנַאה ףיוא ,קיטסאנמינ ףיוא רערהעל יד

 עשיאערבעה ףיוא רערהעל ייווצ ןעווענ ןענייז סע .ןעגניז ףיוא ןוא
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 -רַאפ,) ןעדיא ןעוועג ךילריטַאנ ןענייז ייז ןוא ,ןעדנַאטשנעגעג
 ךיוא .(שיסור ףיוא ץלַא רעבָא ייז ןעבָאה טרהעלקרע ןוא ?טשטייט
 טעמכ ךיז טָאה רע רעבָא ,דיא ַא ןעוועג ןעגניז ןופ רערהעל רעד זיא

 ,טסירק ַא רַאפ ןעטלַאהעג

 ,(רעבעג-גנוטכַא) "סעלעטאריזדַאנ, ייווצ ןעוועג ןענייז סע

 ףלעווצ וצ ,רעליש יד טימ ןעוועג טכַאנ ןוא גָאט ןענייז עכלעוו

 ,ןעסור ןעוועג ייז ןענייז עדייב ןוא ,רעדעי ןעדנוטש

 טָאה (טפַאשטריוװ רעד רעביא רעטלַאװרַאפ) ?םָאנָאקע, רעד

 רעד ןיא ןוא ע'רשכ ַא ןעוועג זיא ךיק יד לייוו ,דיא ַא ןייז טזומעג

 ןוא םיתבש ןעמ טָאה ןעבעל ןעשיטוטיטסניא םעד ןופ גנונדרָא

 .טכארטאבנא ןיא ןעמהענ טזומעג םיבוט-םוי

 .ןעטסירק ןעוועג ןענייז ,ןיכעק רעד ץוח ַא ,רעניד יד

 ןעשיווצ שידיא ןייק ןעדייר טרָאטעג טינ ןעבָאה רעליש יד

 גידנעדייר ,רָאּפ ַא ןעּפַאכ טנעלפ ןעמ ןעוו .שיסור סיואכרוד---ךיז

 ,ןעפָארטשַאב וצ ןעשַארטס ייז ןעמ טנעלפ ,ךַארּפש-רעטומ רעייז

,2 

 .געט עטשרע יד

 ,ןעניטכענ וצ ואוו טאהענ "טדָאטש ןיא , ןעבָאה סָאװ יד
 -תעמ ןעצנַאג {'םיוא ןהענקעווַא טנעקעג טכַאנרַאפ גָאטיירפ ןעבָאה

 .קירוצ ןעמוק טזומעג ןעמ טָאה טכאניוצ-תבש .תעל

 -נערטש ַא ךָאנ טרהיפעגנייא ןעמ טָאה לעסיב ַא רעטעּפש

 -יב ַא -- .טעליב , ַא טַאהעג טָאה רעליש רעדעי .םעטסיס ערעג

 רע יו ןעבירשרַאפ ןעבָאה סעלעטַאריזדַאנ יד ןעכלעוו ןיא עלעכ

 .ךָאו רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא טרהיפענפיוא ןוא טנערעלעג ךיז טָאה

 ןעמ טָאה ?סעקטעימטָא, עטוג ןייק טאהעג טינ טָאה רע ביוא
 -סױרַא טנעקעג טינ טָאה רע ןוא ,טעליב ןייז ןעטלַאהרַאפ נָאטיירּפ

 ןוא טכַאניוצ-נַאטיײרפ ףיוא זיא רע זַא ,ןעסייהעג טָאה סָאד .ןהעג

 ."טריטסערַא תבש
 -עננָא ןעמ טָאה ,רהָאי ןעטצעל ןיימ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 ,ךיוא נָאט ןעדעי העש ַא ףיוא רעליש יד ןעזָאלוצסױרַא ןעביוה
 ןוא טײקטכַאמרַאפ יד זַא ,ןהעזעגמורַא ךיז טָאה רָאטקעריד רעד
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 טנוזעגנ רעייז ראפ טונ טינ זיא ןעבעל רעייז ןופ טיײקנינָאט-ןייא

 .טפַאשענּפָא טינ רעבָא רע טָאה םעטסיס טעליב יד .הטימעג ןוא

 טָאה טוטיטסניא ןיא ןעבעל ןיימ ןופ רהֶאי יירד עטשרע יד

 ךָאנ געט עטשרע יד .,ןעזָאלעגסױרַא טינ ךָאוו עצנַאנ ַא ָאזְלַא ןעמ

 טּפיוהרעביא ןילּפיצסיד ענרעזייא יד ןוא סָאד טָאה ןעמוקנָא ןיימ

 .רעווש רהעז טקריוועג רימ ףיוא

 זַא ,קנַאדעג םעד ןופ לעמיה ןעטעביז ן'פיוא ןעוועג ןיב ךיא

 ,רָאדירָאק רענהעש רעד זַא ;קישטוטיטסניא ןַא ךילדנע ןיב ךיא

 -- לַאזסע רעסיורנ רעד ,לַאז רעװָאטקַא רעניטרַאסיורג רעד

 םעד טימ ןעגנורדענכרוד ןעוועג ןיב ךיא ."עניימ , זיא ץלַא סָאד

 ,סעקישטוטיטסניא ענעי טימ ןעמאזוצ רישרַאמ ךיא זַא ,טקַאפ

 טימ גניז ,ייז טימ סע ךיא זַא ;ןייז אנקמ ױזַא געלפ ךיא עכלעוו

 טייצ רעבלעז רעד וצ רעבָא .ייז יו רערהעל עבלעז יד בָאה ,ייז

 ךיז בָאה ךיא ,אשמ עדנעקירד ַא ןעגעלעג ןעצרַאה ןיימ ףיוא זיא
 טסנייבענ בָאה ךיא .עמרַאזַאק רעד ןיא טורקער ַא יו טלהיפעג

 .םייהַא

 -עג ,טריסערעטניא ךיז טלָאװ רערהעל יד ןופ רעצימיא ןעוו

 יד .שרעדנַא ןעוועגנ טלָאװ ,טרָאװ ןעכילדניירפ ַא ריס טגָאז

 ןעריציפָא יו ױזַא ןעטלַאהעג זנוא טימ רעבָא ךיז ןעבָאה רערהעל

 .ןעטַאדלַאס טימ

 ןיא ןעננומיטש עטסמחענעגנַאנוא יד טָאה רהָאי ןעטשרע םעד

 "ןוָאלרָא .עטכישעגנ ןוא שיסור ןופ רערהעל רעד ןעפורעגסיױרַא רימ
 רערעטיש ַא טימ ,סור רעכיוה ַא רהעז -- ןעסייהעג רע טָאה יקס

 רע .רַאטַאק ןופ ןעטילעג גידנעטש טָאה רעכלעוו ,לעדרעב רעדנַאלב

 יערלָאג ןייז ןוא ,קַארפ ןעטסעב ןוא ןעטסעיינ םעד ןענָארטעג טָאה

 ןוא רענהעש ןהעזענסיוא ןעבָאה עלעטייק ענרעדליג ןוא רענייז רענ

 .רערהעל ערעדנַא יד ןופ ךעלטייק יד טימ סרענייז יד יו רערעייט

 ,עקליישטַאפ ןייז טכיורבענ טונימ עדעי טָאה רע סָאװ סָאד

 ַא סלַא טכַאמעג טָאה רע סָאװ קורדנייא םעד טרעטשעג טינ טָאה
 .טנארפ ַא ןוא ןַאמ רענהעש

 ַא ןוא ןעטכעלש ַא ראפ ןעטלַאהעג רעבָא םהיא ןעבָאה רימ

 זַא רעבָא ; רעליש ַא ףיוא ןעירשעג טינ לָאמנייק טָאה רע .ןערטיכ

 רע טנעלפ ,ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו טרעפטנעעג טינ םהיא טָאה ןעמ
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 -ענ ןיוש רימ ןעבָאה ןַאד ןוא ,נירעיורט ןעניוא יד ןעזָאלּפָארַא

 -טָאי עטכעלש א ןהעטש טעװ ?"לַאנרושז, ןיא ןזַא ,טסואוו

 ."עקטעימ

 ןיב ,ןעפורעגסױרַא רימ טָאה רע סָאװ ,לָאמ ןעטשרע םעד

 -עג סָאד רימ ךיז טָאה רשפא ,ןערָאװענ ןעלעפעג םינ םהיא ךיא

 -ךאפ ךיז בָאה ךיא .זעוורענ ןערָאװעג ךיא ןיב סלַאפנעדעי .,טכוד

 .ןעכירקסיורַא טנעקעג טינ ןוא טעּפעשט

 ןענידעמוא ןַא טימ טנָאזעג רע טָאה -- (*! סעיטידַאפ --
 ,ןעגיוא ענייז גידנעזָאלּפָארַא ,?וק

 ,פעשיט ס'רערהעל םעד ןעבעל ןעסעזעג ןענייז סָאװ רעליש יד
 ,"9, ַא רימ טלעטש רע יו ןהעזעג ךָאנרעד ןעבָאה

 ןיב ךיא ?ייוו טנייפ רימ טָאה רע זא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא

 .ןוֿפרעד ןעבעל םעד ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ןוא .רעקָאסַאק ַא
 רעכיוה ןייק טינ ןעוועג ןַאד זיא קיטעמפירַא ןופ רערהעל רעד

 ,ןעמערב עצרַאוװש עסיורג ןוא דרָאב עצרַאװש עסיורג ַא טימ ,ןַאמ
 -סיוא ןַא .לערָאמ -- רעשיזיוצנַארפ א ןעווענ זיא ןעמָאנ ןייז

 ַא ןיוש יו ױזַא סעּפע רעבָא ,עניטכיר ַא טַָאהעג רע טָאה עכַארּפש
 ןא ייב יו ןעגנולקעגנ ןעבָאה "ןע'שיר , עפרַאש ענייז .עניטכירדוצ

 יד ןעדיירסיוא טנערעלעגסיוא טונ ךיז טָאה סָאװ ,רעדנעלסיוא

 רעביא ןיוש טצלַאז ןוא ,רענייטש ןעשיסור-טכע ן'פיוא רעטרעוו
 ,לעסיבַא

 ערַאברעדנַאז טימ ננַאנ ןעראברעדנָאז ַא טַאהענ םָאה רע

 -עטשנַא ןעמערב עסיורג יד טימ ןעניוא ענייז טגעלפ רע .סעיַאװַא
 ןעיירשסיוא רע טנעלפ טרָאװ ןעדעי ןוא ,סעכ טימ יװ ױזַא ןעל
 םוצ ןהעגוצ טגעלפ רעליש רעד ןעוו .טייקכילטקניּפ רעזייב ַא טימ
 םהיא רע טנעלפ ,דיירק ?עקיטש רעד רַאפ ןעמהענ ךיז ןוא לעפַאט
 עמַאס םעד ייב ןוא ןעביוא ןופ רָאנ, ןובשח םעד ןעביֹוהנָא ןעסייה
 -כרוד טינ לָאמנייק רע טָאה רעטרעוו עגיזָאד יד ."?לעפאט גערּב
 רעשימָאק ַא טימ ןעדיירסיוא רעמיא ייז טנעלפ רע ןוא ,ןעזָאלעג

 -רעביא סָאד רימ ןענעלפ קָארוא ן'כָאנ .טייקגנערטש ןופ ענימ
 .ןעמירק

 .רעדינַא ךיז טצעז (*
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 -ָאה רימ ןוא ,ןעגנערטש ַא רַאפ ןעטלַאהעג םהיא ןעבָאה רימ

 ,טלהיפענ ךיא בָאה ןעצרַאה ןיא .טאהעג ארומ םהיא ראפ ןעב

 םעניימעגלַא םעד ןיא ךָאד .רעטכעלש ןייק טינ רָאנ זיא רע זַא

 -ענ ןערעינַאמ ענייז ןענייז טייקגנערטש ןוא טייקדמערפ ןופ דליב

 ,לייט עכילריטַאנ א ןעוו

 -העל א ןופ רָאנ טרעהעג טּפָא ריפט ןעבָאה ץיוו ןעכילדניירפ ַא

 טימ ּפַאצַאק רעדנַאלב רעטנוזענ ַא -- ןיּפעיל ןעמָאנ ן'טימ רער

 עיפַארגָאענ טנערעלענ זנוא טימ טָאה ריע .ןעניוא עיולב עכילהערפ

 ןייז ןופ ןעטלַאהעגנ גינעוו ןעבָאה ריס .טּפַאשנעסיװ-רוטַאנ ןוא

 -סיוא רע טָאה ןעקָארוא יד זַא ,טביולנענ ןעבָאה רימ .טפַאשטנעק

 טהעטש"'ס סָאװ ,סָאד רָאנ סייוו רע ןוא גינעווסיוא ףיוא טנערעלעג

 עכלעוו ךַארּפש יד טרעדנואווַאכ דעבָא ןעבָאה רימ ,לעכיב ןייז ןיא

 ןעטלַאהעג םהיא ןעבָאה דימ ןוא .ןעדייר ןיא ןעכיורב טנעלפ רע

 .ןעשנעמ ןעשיטַאּפמיס ןעטונ ַא רַאפ

 -עג טינ לָאמנייק רעליש ַא טימ ךיוא טָאה רע וליפא רעבָא
 טימ סַאּפש ןעכַאמ לָאמַא טגעלפ רע .ןעכיילג ןייז טימ יו טדער

 ןַא וצ טרעהענ סָאװ שנעמ א יוװ ןָאט רעבָא סָאד טנעלפ רע ;זנוא

 ,טלעוו רעדנַא

 רעדָא ןעטרעפ ן'פיוא זַא ,טכַאמענ ױזַא דָארנ ךיז טָאה סע

 ןיא טרהיפענ רעליש יד ןעמ טָאה ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ גָאט ןעטפניפ

 -ּפָארַא ךיז םייהנענעלעג א ןעוועג ייז רַאֿפ רעמיא זיא סָאד .דָאב

 ןעמ טנעלפ דָאב ןיא .העש רֶאּפ ַא ףיוא ?טדָאטש ןיא,, ןעּפַאכוצ

 -ץענרע ןהענקעװַא ךָאנרעד ייז ןענעלפ ,גָאטימכָאנ טעּפש ןהענ

 .ערעשטעוו וצ ,רהוא טכַא טוטיטסניא ןיא ןעמוק ןוא ואוו

 רעד יו רעטנהענ ןעוועג זיא גנוניואוו ס'עמומ ןיימ יו ױזַא

 ןעטרָאד לָאז יז זַא ,ןעסיוו טזָאלעג רעטומ ןיימ ךיא בָאה ,ס'עמַאמ

 רךימ יו ױזַא ,שינעגעגַאב ַא ןעוועג זיא סע .דנעווַא םענעי ןייז

 -ענ רימ טָאה רעטומ ןיימ .,רהָאי רַאֹּפ א ןהעזענ טינ ךיז ןעטלָאװ

 טימ ץלָאטש ןוא החמש רהיא .ןעניוא יד ןיא ןערהערט טימ טשוס

 ענעי טָאה יז סָאװ ,שינעקנעב רעד טימ טשימענ ןעוועג ןענייז רימ

 ,רימ ךָאנ טלהיפענ געט עכילטע

 -ַאה עמומ יד ןוא יז ,סַאּפש ןעכַאמ ןעמונעג יז טָאה ךָאנרעד
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 ,םוטיטסניא ןיא טסע ןעמ סָאװ ןענערפוצסיוא רימ ןעביוהעגנָא ןעב
 -ניא רעד ױזַא יו ,בָאה ךיא םירבח ַא רַאפ סָאװ ,טפאלש ןעמ יו
 עניימ ףיוא סָאמ יד ןעמונעג רךימ טָאה רעדיינש רעקסטוטיטס
 .ןעמויטסָאק ייווצ

 ַא רָאנ ןעוועג ךָאנ רהָאי 17 וצ ךיא ןיב ןעכַאז עסיוועג ןיא
 טייקגיטראסיורג רעד טימ ןעמהירַאב ןעמונעג ךיז בָאה ךיא .,דניק
 ץלַא ןופ רהעמ רעבָא ,םוראוו טינ סייוו ךיא .טוטיטסניא םעד ןופ
 ןעוועג סָאד זיא טכייליפ .,ָאנַאיּפ רעד טימ טמהירַאב ךיז ךיא בָאה
 ,סעילימַאפ עכייר רָאנ טָאהעג ןעבָאה סָאנַאיּפ סָאװ ,רַאפרעד

 : טגָאזעג ייברעד בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו יד קנעדעג ךיא
 רעבָא ;סענַאיּפָאטרַאפ ןהעזעג סעּפע ןיוש ךָאד בָאה ךיא --

 .ןהעזעג טינ לָאמ ןייק ךָאנ ךיא בָאה ןַאיּפָאטרַאפ ַאזַא
 בָאה ךיא סָאװרַאפ ,ןעבעל םעד ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ךָאנרעד

 ? סענַאיּפָאטרָאפ ןהעזעג ױזַא סָאד ךיא בָאה ואוו .טגָאזעג סָאד
 ףיוא טליּפש ןעמ יו רעטסנעפ א ןופ טרעהעג ךיא בָאה רשפא
 טָאה ןעמ ןעוו רָאנ ָאנַאיּפ ַא ךיא בָאה ןעהעזעג .טנעמורטסניא ַאזַא
 רעדָא ,ואוו-ץעגרע גנוניואוו רעכייר ַא ןיא ןעגָארטעגניירַא רהיא
 ייב ןעגניז ןענרעל ךיז ןעגנַאגעג ןיב ךיא סָאװ לָאמ ןעגיצנייא םעד
 ןעסייוו עמומ יד ןוא עמַאמ יד .רערחעליקיזומ םעד ,ןע'ןָאסנַאהטַאנ
 רעשירַאנ ןיימ ןופ קזוח אמתסמ ייז ןעכַאמ ןעצרַאה ןיא .סָאד ךָאד
 .יירעמהירַאב

 רעטרעוו עניימ ןָא טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי
 ךיא געלפ ,"סענַאיּפָאטרַאפ ןהעזעג סעּפע ןיוש ךָאד בָאה ךיא,
 .ץרַאה סָאד ןעסע ךיז

 ןעקסטוטיטסניא םעד וצ ןערָאװעג טניואווענוצ ןיב ךיא ןעוו
 -יירפ םעד ףיוא רעבָא .טקנייבענ טינ ןיוש םייהַא ךיא בָאה ,ןעבעל
 -ענמוא טימ ןעטרַאװ רעמיא ךיא געלפ תבש ן'טימ טכַאניוציגָאט
 .ןע'חעש יד טימ נעט יד ןעלהעצ ךילבעטשכוב געלפ ךיא ,דלוד

 טוטיטסניא ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ רהָאי ןעטשרע םעד
 רע .ַאטיַאװג רעטנַאמרעד ןעביוא רעד ןעוועג רָאטקעריד רעד זיא
 שיסור רע טָאה סלאפנעדעי .ךיז טכַאד שיטַאל ַא ןעוועג זיא
 .סור רעטכע ןַא יו טינ טדערעג
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 .שיסור ןייז ןעמירקרעביא ןעגעלפ רימ

 ַא וצ טיירש רע יװ ,ןעכַאלּפָא רימ ןענעלפ ץלַא ןופ רהעמ

 םייב ךיז טמירַאװ טינ) "! יקשטעיּפ וא ַאיסטעירג עינ , רעליש

 רע ןעוו ןוא ,טנוזעגמוא רַאפ ןעטלַאהעג סָאד טָאה רע .(! ןעוויוא

 ,סנעװױא-עלכַאק עסייוו יד ןוֿפ םענייא ייב ןהעז ןעצעמיא טגעלפ
 -סַאלק יד ןיא רעדָא רָאדירָאק ן'םיוא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו

 "נערטש ַא טימ ןעיירשסיוא רעטרעוו עניזָאד יד רע טנעלפ ,ןערעמיצ

 .ענימ רעג

 -ַאב רעליש ןעטסעב םעד ַאטיאװנ טָאה סאלק ןעטשרע ןיא

 -טלע סלַא עלָאר ןייז .(רָאטינָאמ) "רָאזנעצ , רעזנוא סא טמיטש

 יו גידנעהעז ,לָאמ ןייא .ןעבירטרעביא לעגניא רעד טָאה רעטס

 -סיוא םהיא וצ רע טָאה ,ןעוויוא םייב ךיז טמירַאװ זנוא ןופ רענייא

 רעגנערטש ס'אטייווג טימ "! יקשטעיּפ וא איסטעירגנ עינ , ןעפורעג

 .ןעמעלַא טימ ,עכַארּפשסױא

 -טעירג עינ, ןעבעגעג ןעמָאנ ַא םהיא רימ ןעבָאה ןַאד טניז

 -יד םעד ךָאנ טכַאמ רע יו גידנעמירקרעביא ,"! יקשטעיּפ וא ַאיס

 ,רָאטקער

 סור רעטכע ןַא ןעמוקעננָא רָאטקעריד סלַא זיא ן'ַאטיאווג ךָאנ

 -רַאפ עלעטש רעד ףיוא זיא רע ןוא ,ווָאקינלעטאק ןעמָאנ ן'טימ

 רעטעּפש רהָאֹי עכילטע ךָאנ ןוא ,טנידנעעג בָאה ךיא זיב ןעבילב

 .ךיוא

 -נעזרעּפ עטנַאסערעטניא ןוא עניטפערק ַא ןעוועג ןיא סָאד

 ,ןהעטשרַאפ טנעקעג ןעבָאה ,ךַאלגניא ,רימ טייוו יו ,םגה ; טייקכיל
 .עשיטַאּפמיס ןייק טינ

8 
 .טנערעלעג זנוא טימ טָאה ןעמ ױזא יו

 ןעמוקאב ,עיזַאנמיג א רעדָא ,טוטיטסניא רעד יו להוש ַא ןיא

 ןעמ .סָאד טפור ןעמ יו ,גנודליב עשיטַאמעטסיס ַא רעליש יד

 -ַארּפ רעטמיטשַאב ַא טיול ,םעטסיס רעסיוועג ַא טימ ייז טנערעל

 טלעקיווטנע סָאװ ,?לעגניא א ךיז טנערעל סע יו טינ ןוא ,םארג
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 ןַאלּפ ַא ןהֶא ,ךיז טכַאמ סע סָאװ נידנעזעל ,רערהעל ַא ןהֶא ךיז
 עקַאט זיא גנודליב עשיטַאמעטסיס ןעמוקַאב וצ ןוא .קלָאט ַא ןוא

 םעטסיס א ראפ סָאװ ףיוא רעבָא זיא עגַארפ יד .גיטכיוו רהעז

 .טעדנירנענ זיא יז

 ,טירשטרָאפ טכַאמענ עינָאנַאדעּפ יד טָאה טנייה זיב ןַאד ןופ

 ,טייהמוד נונעג ָאד ךיוא טנייה ךָאנ זיא טלעוו-סננוהיצרע רעד ןיא

 טרפב ןוא ,ןערהָאי ענעי ןיא רעבָא ; טייקשלַאפ ןוא ןעביולגרעבַא
 ןיא טריטסיזקע ץלַא סָאד טָאה ,טייצ רענעי ןופ דנַאלסור ןיא ךָאנ
 .תנרדמ רערעסערג ליפ ַא

 "שטייד ןופ טריּפָאק ןעוועג,זיא םעטסיסי-סגנודליב ס'דנַאלסור

 גנוריגער עשירַאצ יד טָאה ןערעלהעפ עשטייד עֶלַא וצ ןוא ;דנַאל
 יד .ןעטייצ ענעי ןופ תונורסח עשיסור עלעיצעּפס ןעבעגענוצ

 ,טסייג-עמרַאזַאק א טימ ןעננורדעגכרוד ןעוועג זיא םעטסיס עשטייד

 רוטלוק רהעמ ךס א ןעוועג זיא עמרַאזַאק רעשטייד רעד ןיא רעבָא

 .רעשיסור רעד ןיא יו

 ,סעקינוװָאנישט ןופ דנַאל א ןעוועג זיא עירעּפמיא עשירַאצ יד
 -סקלָאפ ןופ םוירעטסינימ ,, םעד ןיא טנידעג ןעבָאה סָאװ יד ןוא

 יד יו סעקינווָאנישט עכלעזא רַאפ טכַאמעג ןעמ טָאה ,"גנודליב

 רימ ןעניימ םעד טימס .סטנעמטראּפעד ערעדנַא יד ןופ עטמַאעב

 "ןענידרעד  וצ טערַאטסעג ךיז טָאה רערהעל רעד זַא ,רָאנ טינ
 ,ךיוא ןעניימ רימ ; עטסטלע ענייז וצ טייקגינעטרעטנוא ךרוד ךיז

 ןעריטנעזערּפער טזומענ רע טָאה אפונ רעמיצ-סַאלק םעד ןיא ןזַא

 .טפַאשרעה רעשירַאצ רעד ןופ טסיינ םעד

 עכילרהע ,עשיטַאּפמיס -- ןעמהַאנסיוא ןעווענ ןענייז סע

 ערעייז ןערהיפ וצ סעטסעב רעייז ןָאטעג ןעבָאה עכלעוו ,רערהעל

 ,סנעטשרע רעבָא .טירשטרָאפ ןוא טכיל וצ געוו ן'פיוא םידימלת

 ,סנעטייוצ ןוא ;ןעמהַאנסיוא יו רהעמ טינ ןעוועג ייז ןענייז

 .םעטסיס רעדנעשרעה רעד ןענענ זָאלטכַאמ ןעוועג ייז ןענייז

 ןַאד טָאה ןעמ יוװ ױזַא טנערעלעג ןעמ טָאה טוטיטסניא ןיא
 -ייז רערהעל יד .ןעלהוש-לַאער ןוא סעיזאנמינ עלַא ןיא טנערעלעג

 טנידנעעג ןעבָאה ייז) טינש ןעבלעז םעד ןופ ןעווענ סנעטסיימ ןענ

 ףיוא ,ןעדנאטשנעגעג עלעיצעּפס יד ףיוא רעדעי ,טעטיסרעווינוא

 ַא ןיא טפָא ןוא ,(טכיררעטנוא ןעבעגענ ךָאנרעד טָאה רע עכלעוו
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 יד .טרהעקרַאפ רעדָא ,זנוא וצ ןעמוקעננָא עיזַאנמינ ַא ןופ רערהעל

 רעד -- רענייטש רעד ןוא עבלעז יד ןעווענ ןענייז ךעלכיב-רהעל

 ,רעבלעז

 טנערעלעגסיוא --- "טעווערבוזעג, רעליש יד ןעבָאה בור סָאד

 טימ קָארוא ןַא ןעגָאזרעביא .גינייווסיוא ףיוא טרָאװ-ןיא-טרָאװ

 ןישַאמ א יװ .ןָאטעג ןעטלעז ןעמ טָאה סָאד -- רעטרעוו ענענייא

 ַא יװ ןוא ,רעטרעוו יד ןענרעלניירַא ךיז ןיא רעליש רעד טנעלפ

 ןעוו ,ןעהערדסורַא קירוצ ייז רע טגעלפ ,ףַארנָאנָאפ ַא יװ ,ןישַאמ

 .ןעפורעגסיוא םהיא טָאה רערהעל רעד

 "נייא ןענעלפ סָאװ ,עכלעזַא גונעג ןעווענ רַאגָאז ןענייז סע

 טנעלפ רהיא ןעוו ןוא ,קיטַאמעהטַאמ ןיא קָארוא ןַא ןעווערבוז

 ןעהערדרעביא רעדָא ,רעטרעוו יד ןופ גנַאנ םעד ןערעדנע ןעוואורּפ

 ךיז ןענעק טינ ןיוש ייז ןענעלפ ,(עירטעמָאענ ןיא) גנונכייצ יד

 זיא ,עירָאטסיה יו ןינע א וצ נוצַאב ןיא .טרָא ןופ ןערהיר

 -נײרַא ןעבָאה סָאװ עכלעזַא ןוא ;}ללכ רעד ןעוועג ןעווערבוז סָאד

 -ַאּפ ַא ןופ טלַאהניא ןעכילרעניא םעד ,לכש םעד ךיז ןיא ןעמונעג

 -- רעגייטש םענענייא רעייז ףיוא ןעכענענרעביא רהיא ןוא ,גנוריס

 .עמהאנסיוא ענעטלעז א ןעוועג ןענייז עכלעזַא

 טָאה םהיא רעבָא ,ןהעזעג ךילריטַאנ סָאד טָאה רערהעל רעד

 טושּפ "ןעווערבוז , סָאד ןעבָאה רערהעל בור סָאד .טרַאעג טינ סָאד

 ;רעטרעװ טימ טקירדעגסױא טינ סָאד ןעבָאה ייז .טרעדָאפעג
 ַא ףיוא קָאדוא םעד טגָאזענרעביא טָאה רעצימיא ןעוו רעבָא

 ייז ןעבָאה ,ןעווָאנישַאמ א ףיוא טינ ןוא ,ןפוא ןענידנעטשטסנכלעז

 ןוא ,טעּפעשטעג ךיז ןעבָאה ייז .טייהנעדירפוצמוא ןעזיוװעגסױרַא

 ,טנעכייצענסיוא קָארוא םעד ןעסיו טנעמענ טָאה רעליש רעד

 .ןעמוקַאב טינ ייז ייב "עקטעימטָא , עכיוה ןייק רע טנעלפ

 ןעקָארוא יד ןעבָאה רערהעל בור סָאד זַא ,טקַאפ ַא זןיא סע

 -רַאפ טװאורּפעג סָאד ןעבָאה ייז ."טעווערבוזעגנייא , ךיוא ןייֿלַא

 "נהעוועג .ןעקרעמַאב ֹוצ רעווש ןעוועג טינ רעבָא זיא סע .ןעגרָאב

 ,םעד ןופ טינ ,לעכיב רעדנַא ןַא ןופ "ןעווערבוז , ייז ןענעלפ ךיל

 ,ןעפערט טּפָא רעבָא טנעלפ סע .טכיורבעג ןעבָאה רעליש יד סָאװ

 רערהעל יד ןעכלעוו ןופ ,לָאווק םעד טּפַאכעג ןעכָאה רעליש יד זַא

 םעד ןענעלפ סָאװ ,רערהעל ןעוועג ןענייז סע .הרות רעייז ןעּפעש
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 ןעזארפ עגיזָאד יד ןוא ,ןעזַארפ ענעגייא םימ ןעביירשרעביא קָארוא
 יד ןערעה ייז ןופ ןעמ טנעלפ רהָאי ןערעי ןוא ."ןעווערבוזסיואמ
 -עג ןופ רערהעל ַא .רעטרעוװ עבלעז יד טימ עקירדסיוא עבלעז
 רע .טריסערעטניא טינ ךיז עטכישעג טימ טָאה ,לשמל ,עטביש
 ןייק טַאהעג טינ טָאה רע .ןינע םעד ןיא ןעזעלַאב ןעוועג טינ זיא
 -עג רע טָאה סָארוא ןייז ףיוא ןוא .םהיא ןעגעוו ףירגַאב ןעטיירב
 ןיא סָאװ סָאד יו רחעמ .טכילפ-"עבשזולס , ַא ףיוא יו טקוק
 -להוש רעד .טסואוועג טינ ןיילַא טעמכ רע טָאה ,טהעטש לעכיב
 ןוא רעזייוונעוו רעגיצנייא רעד ןעוועג םהיא ייב זיא ?עכיב
 ,טהעטש ןעטרָאד יו טקנוּפ טנָאזעג טָאה לענניא רעד ביוא ,רערהיפ
 רע טָאה רעמָאט .טוג זיא סע זַא ,רעכיז ןעוועג רערהעל רעד זיא
 -ענ ןייז ןיוש רערהעל רעד טָאה ,רעטרעוו ערעדנַא טכיורבעג
 ,ןערָאלרַאפ טייהרעכיז ןופ לחיפ

 עשירַאצ יד .ךיוא עכַאזרוא ןַא ךָאנ ןעוועג רעבָא זיא סע
 -עג ענעגייא ןעבָאה סָאװ טיילעגנוי טַאהעג טנייפ טָאה גנוריגנער
 סָאד ,"אלָאמשרק , טימ טקעמשעג רהיא ייב טָאה סָאד .ןעקנַאד
 ןעבָאה עכלעוו ,"ןעעדיא עיינ, יד סימ ,עיצולָאװער טימ טסייה
 טינ, .ןעטעטיסרעווינוא עשיסור יד ןיא טיירּפשרַאפ ןַאד ךיז
 -עטָארטעגסױא םעד ףיוא העג ! עלַא יו והט ! ןעקנייד וצ עיעמס
 רעליש א ןעוו ןוא ;?לכ רעד ןעוועג זיא סָאד -- "! נעוו םענ
 טָאה ,גידנעטשטסבלעז ןעקנעד וצ גנוגיינ ַא ןעזיוועגסױרַא טָאה
 ;םינ ךיז טָאה רעליש ַא ןעו .דשח טימ טקוקעג םהיא ףיוא ןעמ
 ןוא ,לעכיב םענָאיזַאק םעד ןוֿפ רעטרעוו יד ייב גנערטש ןעטלַאהעג
 טכַאמעג סָאד טָאה ,דנַאטשרַאפ םענעגייא ןַא ןעזיװענסױרַא טָאה
 .קורדנייא ןעטכעלש ַא

 רעבָא .טגָאזעגסיױרא םינ סָאד טָאה רערהעל יד ןופ רענייק
 -עג ענעגייא ןעבָאה ֹוצ .טסייג רעדנעשרעה רעד ןעוועג זיא ױזַא
 טָאה ,טּפיוהרעביא געו םעיינ ַא ףיוא ןהעג וצ ,ןעעדיא ,ןעקנַאר
 ,"ַאלָאמארס , ןעסייהעג ןיוש

 -מינָארּפ רענליוו רעד ןופ רָאטקעּפסניא רענידסלָאמַאד רעד
 -רַאפ טימ סנעגַארק ןעגָארט וצ רעליש ענייז ןעטָאברַאפ טָאה עיזַאנ
 ."געוו רעיינ, 8 ןעוועג םהיא ייב ןיוש זיא סָאד .ןעציּפש ענעגיוב
 טגעלפ ןעציּפש עגיזָאד יד זַא ,טקַאפ רעד זיא שיטסירעטקַארַאכ
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 טגעלפ---"! ןעעדיא טימ ןעגַארק ַא !ַאהַא, ."ןעעריא , ןעפור רע

 יֵה ןוא עלערהעש ַא ןעמהענ וצ ןעשַארטס טנעלפ רע ןוא ,ןענָאז רע

 .ןעדיײנשּפָא "ןעעדיא ,

 ,לכש טימ ןערָאװעג טסַאפרַאפ ןעטלָאװ ךעלכיב-?הוש יד ןעוו

 .טלהעפענ דָארג סָאד ייז טָאה .הרצ עבלַאה ַא ןעוועג ךָאנ טלָאװ

 "עג רעביא קרעוו-להוש עגידסלָאמַאד יד ןעמהענ ָאד ןעלעוו רימ

 ןעגעוו ןעגָאז טנעקעג ןעמ טלָאװ עבלעז סָאד ,ליּפשייב סלַא עטכיש

 ,טפַאשנעסיװ-רוטַאנ ,עיפַארגָאעג ןעגעוו --- ןעדנאטשנעגעג ערעדנַא

 .קיטַאמעהטַאמ יו עמהַאנסיױא אזַא טימ ,וװ .א .א

 עלַא ןיא ןענייז ןערהָאי רעגיצכַא ןוא רעניצעביז יד ןיא

 ןייז :ךעלכיב-עירָאטסיה ס'יקסיַאװָאליא ןעננאגעג ןעלהוש עשיסור

 ,"עטכישעג עטלַא, ,"עטכישעג עשיסור; ,"עטכישעג עניימעגלַא,

 רימ ןעבָאה ךעלכיב עזיד ."עטכישעג עיינ , ,"עטבישעג עלעטימ ,

 .טנערעלענ

 ןיא ןעמוקעגניירַא רימ לַאפוצ ַא ךרוד ןענייז ייז ןופ רָאּפ ַא

 ןיב ךיא ןוא ,רעטעּפש רהָאֹי גיסיירד ןוא עכילטע טימ טנעה יד

 ןעכלעוו טימ ,טסייג ןעקסייקַאל םעד ןענעוו .ןערָאװעג טניוטשרע

 -ַאל ַא ןופ וליפַא .טינ ָאד ךיא דייר ,ןעננורדענכרוד ןענייז ייז

 .טינ ןעניז ןייק ךיוא ייז ןעבָאה טקנוּפדנַאטש ןעקסייק

 ַא ןהענרעד וצ ךילנעמנוא טולָאסבַא ןעוועג זיא רעליש םעד

 ןעמ טָאה גנוריסַאּפ רעשירָאטסיה רעטסגיטכיוו רעד ןעגעוו .קלָאט

 םהיא ןעבָאה עכלעוו ,תורוש עכילטע טימ ןעוועג דבכמ םהיא

 עכילטע עטסקענ יד ןיא .ףירנַאב ןייק ןעבענעג טינ רהיא ןעגעוו

 גנוריסַאּפ רעדנַא ןַא ןעגעוו טלעדנַאהעג ןיוש ךיז טָאה תורוש

 ןענייז ןעטקַאפ עשירָאטסיה יד .רעטייוו ױזַא ןוא ,עיצַאוטיס רעדָא

 .ןעלטיּפַאק ןופ "ךַאלּפעק , ענעקורט יוװ ױזַא ,טעטיידעננָא ןעוועג

 רהיא ןיא טניפענ רע ןוא עירָאטסיה טזעל לעגניא ַא ןעוו

 דנַאטשנעגעג רערעטנַאסערעטניא ןייק .האנה רע טָאה ,קלָאט ַא

 -לעצנייא ןייק ןיא ,ךילריטַאנ ,ןעמ ןעק ךוב-רהעל ַא ןיא .ָאטינ זיא

 -ַאּפ עשירָאטסיה ַא רעבָא ןעק ןעמ ;ןעזָאלנײרַא טינ ךיז ןעטייה

 -ערעטניא ןעכַאמ רהיא ךָאד ןוא ,רוציקב ץנַאנ ןעלהעצרעד גנוריס

 וצ רהיא טייקכילגעמ ַא ןעבעג דימלת םעד רָאנ ףרַאד ןעמ .טנַאס

 זיא ,עטכישעג ןעבירשעג טָאה רעבָא יקסיַאװָאליא יו .ןהעטשרַאפ



 ןעבעל ןווט ןופ רעטעלב 984

 ןייז .גילייווננַאפ יו רענרע ןוא זָאלניז ןוא ןעקורט ןעווענ יז
 םעד טימ רעבָא ;רַאנָאז ענהעש ַא ,עטונ ַא ןעוועג זיא ךַארּפש
 יז טָאה םעט ןייק .חומ ס'רעליש םעד טלעמוטרַאפ רָאנ רע טָאה
 ןענייז ךעלטעלב ןוא ךעלטעלב .ןעבענענניירַא םינ תורוש יד ןיא
 ןעשיווצ ןעסױטשנעמַאזוצ ןעגעוו רעטרעוו טימ ןעמונרַאפ ןעוועג
 דליב ןייק .תומחלמ ןענעוו רעדיוו ןוא תומחלמ ןענעוו ,ןעגינעק
 רעד טָאה קנַאדענ ןיא ףירגַאב ןערָאלק ןייק ןוא ןעגיױא יד רַאפ
 רעדנעפערטַאב רעד ןענעוו טינ -- ןעמוקַאב טנעקעג טינ רעליש
 -ערעטניא-תמא יד ןעגעוו םינ ,ןעשנעמ ערהיא ןעגעוו טינ ,םייצ
 ןעגעוו רַאנָאז טינ } ןעמוקעגרָאּפ ייז ייב ןענייז סָאװ ןעכַאז עטנַאס
 טָאה יקסיַאװָאליא עכלעוו ןענעוו ,תומחלמ יד טימ ןעגינעק יד
 ,טרערעג

 ןעבָאה סָאװ ,רעליש עגינייא ןעוועג ןענייז טוטיטסניא ןיא
 ןעגעלפ ייז ןוא ,ןעטייקגיהעפ עטוג םתס ןוא ןורכז ןעטונ ַא טַאהעג
 קלָאט .ןעקנעדעג ןוא ןענרעלסיוא טכייל ךעלטעלב ס'יקסיַאוָאליא
 .ןענופעג טינ ייז ןיא ייז ןעבָאה רעבָא

 ןענעלפ דנַאטשרַאפ ןהֶא ןוא ןורכז ןערעווש ַא טימ רעליש
 -ערָאה ןעפרַאד רָאנ ןעגעלפ ייז .ןעמוקייב ךיוא ןעקָארוא עכלעזַא
 טנעלפ ,העש-בלַאה ַא טרעיודעג טָאה םענייא ייב סָאװ .רהעמ ןעוג
 טַאטלוזער רעד .העש יירד רעדָא ייווצ ןעמהענ ןעטייווצ ַא ייב
 ןעוועג ךיוא זיא רערהעל םעד ןוא .רעבלעז רעד ןעוועג רעבָא זיא
 .גינייווסיוא ףיוא טנעקעג קָארוא םעד טָאה ןעמ יבַא -- סנייא ץלַא

 ןיימ ןיא ,טוטיטסניא ןיא רעליש "עטסעב, יד ןופ רענייא
 סע .("ּפָאק עבָארג,) "אציּפוט, רעטמהירַאב ַא ןעוועג זיא ,טייצ
 םהיא .ןורכז ןעטכייל ַא דַארג טָאה רעליש ַאזַא זַא ,טפָא טפערט
 ףיוא ןענרעל רעד .ןעבעגענ טינ ךיוא סָאד רוטַאנ יד טָאה רעבָא
 ןערישרַאמ טנעלפ רע .רעווש ןעמוקנָא םהיא טגעלפ גינייווסיוא
 ןוא ; ןעשקָאל יו ױזַא רעטרעוו יד ןעבָאילכ ןוא רָאדירָאק ן'רעביא
 -ערבוז רע טגעלפ ,קירוצ ןוא ןיה ,קירוצ ןוא ןיה גידנעזיירּפש ױזַא
 .גינייווסיוא ףיוא טנעקענ קָארוא םעד טָאה רע זיב ,ןעוו

 ןעבָאה עכלעוו ,םירוחב עניהעפ-תמא עכילטע ןעוועג ןענייז סע
 ךס ַא טנעקענ ןעמ טלָאװ ייז טימ .ךיוא ןורכז ןעטוג ַא טַאהעג
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 ןוא ,ס'יקסיַאװָאליא יו ךעלכיב עכלעזַא ךרוד טינ רעבָא ,ןָאטפױא

 .טשרעהעג זנוא ייב טָאה סָאװ יד יו ,םעטסיס ַאזַא טימ טינ

 ,עירָאטסיה רעביא ךעלכיב-להוש ענינייא ןַאראפ ןענייז טנייה

 םעד ןענעוו ףירנַאב םעניימעגנלַא ןערָאלק ַא רעליש םעד ןעבינ סָאװ

 םהיא ןעבינ ייז .ןעזעל וצ טנַאסערעטניא ייז זיא סע ןוא ,ןינע

 רעשירָאטסיה רענעי רעדָא רעד ןופ דליב ןעטנעכייצעגסיוא ןַא

 רע .רהיא טהעטשרַאפ רע ;רָאפ רהיא ךיז טלעטש רע .טייצ

 ןענינענרַאפ טימ ןעמ טנערעל ךוב ַאזַא .ןירַא רהיא ןיא ךיז טבעל

 .ץונ ע'תמא טימ ןוא

 ץוח א .םעד טימ טינ ךיז טנענונַאב רערהעל רעטונג ַא ןוא

 ייז ןאוו ,רעכיב ףיוא ןָא רעליש יד רע טזייוו ,לעכיב-?הוש םעד

 רעכיב עכלעזַא .רעכילרהיפסיוא ןעזעל ןינע םעד ןעגעוו ןענעק

 ףרַאד ןעמ .ןַאמָאר ַא יו טנַאסערעטניא ?ענניא םעד רַאפ ןענייז

 רע יו םעד ךָאנ ןוא .ןעריסערעטניארַאפ וצ םהיא יו ןעסיוו רָאנ

 ַא םהיא טימ רערהעל רעד טָאה ,ןעזעלענרעביא סָאד ןיוש טָאה

 ןעמַאזוצ טהענ ןענרעל סָאד ןעוו .ענעזעלעג סָאד ןעגעוו ךערּפשענ
 טפַאשרערהיפ רעד רעטנוא רָאפ ןעמוק עדייב ןוא ,ןעזעל ן'טימ

 -עננאנוא ןא טינ קָארוא ןא זיא ,רעזייוו-נעוו ןעניטפנונראפ א ןופ

 -טרָאפ ןוא גונעת ןופ לָאװק ַא רָאנ ,טכילפ עזָאלצונ ןוא עמהענ

 .טירש

 -ענ טינ ןענרעל טרָאס ַאזַא ןופ ןעמ טָאה טוטיטסניא ןיא

 עשיסור יד ןופ ןעדישרַאפ ןעוועג טינ רע זיא םעד ןיא ןוא ,טסואוו

 רעליש יד ןענעלפ רערהעל יד .ןעלהוש-לַאער רעדָא סעיזַאנמינ

 ,טײברַאישַאמ ףיוא טיג ןעמ יו ױזַא ,ןעקָארוא יד ןעבענפיוא

 טכילפ רעייז ןעבָאה רעליש יד יצ ןהעז ייז ןענעלפ ןעגרָאמ ףיוא ןוא

 ייז ןעשיווצ ןעגנוהיצַאב ערעטנהענ ןייק .ץלא זיא סָאד .טליפרע

 ייז ןעבָאה קָארוא םעד טימ יו רהעמ ןוא .טריטסיזקע טינ טָאה

 .טריסערעטניא טינ ןענרעל רעייז וצ נוצַאב ןיא ךיז

 ןעבלעז םעד טימ רערהעל ערעזנוא עֶלַא ןע'רטּפ'קעװַא רעבָא
 :ןעמהַאנסיוא ןעוועג ייז ןעשיווצ ןענייז סע .טינ ךיוא ןעמ ןעק ?כ

 ייווצ ערעכעה יד ןיא טָאה רעכלעוו ,רָאטקעריד רעד ,ווָאקינלעטַאק

 ,רָאטקעּפסניא רעד ,נרעבנייטש ; קיטַאמעהטַאמ טנערעלענ ןעסַאלק
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 ןוא ;ך"נת ןוא קורקד טנערעלעג ןעסַאלק עֶלַא ןיא טָאה רעכלעוו

 -ָאב ,עיגָאלָאָאז) טּפַאשנעסיװ-רוטַאנ ןופ רערהעל רעד ,ווָארװַאל

 ןוא עינָאלָאיזיפ לעסיב א ןוא ,קיזיפ ןוא (עינָאלַארענימ ,קינַאט

 .עימעב

4 
 .רערהעל יד

 -ענ טוטיטסניא םעד טָאה ,רָאטקעריד רעד ,ווָאקינלעטאק

 -יירט, א ןעוועג זיא רע ןוא ,טנַאה רענרעזייא ןַא טימ טרהיפ

 *ָאה רעטקַארַאכ ןעשיטילָאּפ ַא ןופ "ןעעדיא , ."רענינעהטרעטנוא

 ןופ רעבָא זיא רע .ןעטכָאלפעג טינ טסענ ןייק חומ ןייז ןיא ןעב

 רעטקַארַאכ ןענידנעטשטסבלעז ַא טימ שנעמ א ןעוועג רוטַאנ רעד

 סָאד ןוא ;ןָאט ןוא ןעקנעד טרַא ןענידנעטשטסבלעז ַא טימ ןוא

 סלַא ןוא רערהעל סלַא טייברא ןייז ןיא ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה
 .ךוב-רהעל ַא ןופ רעסַאפרַאפ

 ןעוועג זיא רע זַא ,ךיא ביולג ,עירטעמָאעג ןופ רערהעל סלַא

 רנַאטשנעגעג אזַא ןיא דנַאלסור ןיא עטסעב יד ןופ רענייא

 ץלַא .ןָאטּפױא טינ ןעסעיינ ךס ןייק רערהעל סלַא ןעמ ןעק

 זיא קינָאל עגניירטש ַא ןוא ,קינָאל רעגניירטש רעד ךָאנ טהענ

 יסיױרַא תמא ןעבלעזמעד ןעמ ןעק ךָאד .ענייא רָאנ ןַארַאפ

 ןעק ןעלטימ ענעדישראפ טימ .ןעטרַא ענעדישראפ ףיוא ןענָאז

 טגעלפ ווָאקינלעטאק ןוא ,ךייא ראפ ןעכַאמ רהָאלק םהיא ןעמ

 ענענייא עלענינירַא טימ ,טרַא םענענייא ןייז ףיוא ןָאט סָאד

 המשנ עיינ ַא רָאנ רע טגעלפ ?כש ןעשירטעמָאענ א ןיא .ןעלטימ

 .ןעטכוד רימ ךיז טנעלפ ױזַא .,ןעזָאלבניירא

 ,עירטעמָאעג עצנַאג יד טנידנעעג ןיוש ןעבָאה רימ ןעוו

 טינ רע ןיא ,גנַאפנָא ןופ רעדיוו ןענרעלרעביא ץלַא ןעמונענ ןוא
 רע רָאנ ,רעהירפ יוװ ,ףוס ן'זיב ביֹוהנֶא ןופ רדסכ ןעגנַאנעג

 ןעגנולײטּפָא ףיוא טלייטוצ דנַאטשנעגעג ןעצנאנ םעד טָאה

 ; טייקרָאלק עיינ ַא ןעפַאשעג טָאה אפוג סָאד זַא ,ןַאלּפ ַאזַא טיול

 -עטניא ןוא רעכילטייד ךָאנ טכַאמענ זנוא ןינע םעד טָאה סע

 .רעהירפ יו רעטנַאסער
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 טונ עירטעמָאעג בָאה ךיא .ןערָאװעג טקיצטנע ןיב ךיא

 טציא טשרע זַא ,טכודענ רימ טָאה ךָאד .טבילעג ןוא טנעקעג

 .'תמא ןיא ןהעטשראפ וצ ןָא רהיא ךיא ביוה

 רעביא ןעוועגנ זיא ,טקורדעג טָאה רע סָאװ ,ךוב-רהעל רעד

 טינ טנרעלעג טינ טָאה ןעמ ןעכלעוו דנַאטשנענעג ַא ,עקינַאכעמ
 ןעלוש-לאער יד ןיא רָאנ ,סעיזַאנמינ יד ןיא טינ ןוא ,זנוא ייב

 טנעקרענא ןעוועג זיא לעכיב רעד ןוא ,(סאלק ןעטסכעה םעד ןיא)

 םהיא טָאה ןעמ .ןינע םעד רעביא קרעוו-להוש עטסעב סָאד ראפ

 יו ןהעז געלפ ךיא ןוא ,דנַאלסור ץנַאנ רעביא טכיורבעג

 -לעטַאק וצ ןײרַא ןעמוק ףיוה ןעטסקענ םעד ןופ ןעטסילַאער

 .לעכיב םעד ןעפיוק ןע'ווָאקינ

 עכלעוו ,רוטַאנ עניהורנוא ,עניטעהט ַא טָאהענ סטָאה רע

 -םיוא עיינ וצ ,רענעלּפ עיינ וצ ןעביירט גידנעטש םהיא טנעלפ

 ןעשנעמט עלא יו טינ ןעטלאהענ ךיז טָאה רע ןוא .ןעגנואוט
 טינ לָאמנייק טָאה רע :ל?יּפשיב םוצ ,דנַאטש ןייז ןופ

 ,לעטיה עלעיציפָא יד -- ?עטיה ַא רָאנ ,שולעּפַאק ןייק ןענָארטעג

 ןֵא יו -- טנעמטרַאּפעדיסננודליב םעד ןופ עדרַאקָאק רעד טימ

 -ענ טינ לָאמנייק רע טָאה ךיוא .לעקינווָאנישט רעכַאפנייא

 ַא ?לייו -- ךאפנייא .,רידנומ ַא רעמיא ;קַארפ ןייק ןעגָארט

 רע טגעלפ רידנופמ םעד ,רעמעווקעב ןענייז רידנומ א ןוא ?עטיה

 טפָא רע טנעלפ ןאד ןוא ,ןעצנאנניא ןעליּפשראפ וצ ןעבָאה ביל

 ןענייז קַארפ א ןוא שולעּפַאק ַא .םיזוב ןיא טנאה יד ןעקורניירא

 עכלעזַא טימ רעבָא ;טנַארפ השעמ רהעמ ,רעטנַאנעלע ןעוועג

 טנעלפ רע ןעדייס ,טריסערעטניא טינ ךיז רע טָאה ןעכַאז

 טעקנַאב םענשזאוו ַא ףיוא רעדָא רעטַאעט ןיא ןהענ ןעפרַאד

 טימ קארפ ןעצרַאװש ַא ןָאטנָא רע טנעלפ ןַאד ןוא ;רשפא

 .עקשינַאמ עסייוו ,עטזיולבעגסיוא ןַא

 .םעריש ןייק ןעגָארטענ טינ לָאמנייק טולָאסבַא טָאה רע

 .טאהעג טינ רלודעג ןייק .טינ ןענער ןעטסערג םעד ןיא וליפַא

 ַא ןוא ,ןענידרעייפ א טאהענ רע טָאה טנעמארעּפמעט ַא

 -נַאלש א ,רעכיוה ַא ןעוועגנ זיא רע .,ןעשירעשרעה א רעטקַארַאכ

 -ערעטניא ַא טימ ,רוניפ עכילנעווַאב ,עניטפערק ַא טימ ,רעק

 ןעכירטש-סטכיזעג עניסעמלענער ןופ םינּפ ןעטענורב ןעטנַאס
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 עזעוורענ ןוא ןעליוו ןעקרַאטש א ףיוא ןעזיוועגננָא ןעבָאה עכלעוו
 .עינרענע

 ןעטלאהעג םהיא ןעבָאה רימ זַא ,טגנָאזענ ןעביוא בָאה ךיא
 רימ ןעבָאה סָאװ רעבָא .ןעשנעמ ןעשיטַאּפמיס ןייק טינ רַאפ
 ןופ טסואווענ רימ ןעבָאה סָאװ ןוא םהיא ןענעװו טסואוועג
 ? ?לבב ןערעטקַארַאכ עכילשנעמ

 -ראפ ,ןע'װָאקינלעטַאק ןעגעו טציא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוי
 טימ ןעפַארטענ טינ לָאמנייק ךיז בָאה ךיא סָאװרַאפ רימ טסירד
 ןופ ןעטייהלעצנייא ןעבעג טנעקעג רימ טלָאװ סָאװ ןעצעמיא
 ןייס ןעװעג טינ ןיא רע זַא .ןעבעל ןייז ןופ ןוא רוטַאנ ןייז
 .טנייצרעביא ךיא ןיב םעד ןיא -- ּפיט רענעשָארגדַא-רַאפירד

 טנַאסַאב ןיא ,רָאטקעּפסניא רעזנוא ,ג:רעבנייטש עשוהי
 ,רעשרָאפ רעשינָאלַאליפ סלַא ,קורקד ַא ןופ רעסאפראפ רעד סלַא
 ןופ טלעוו רעשיאערבעה רעד ןיא ,.רעלעטשטפירש סלַא ךיוא ןוא
 ןופ ענייא ןעועג רע ןיא ןערהָאי רעגיצכַא ןוא רעגיצעביז יד
 .ןערוניפ ע'טלוב יד

 "רע עשינַאלָאליפ יד ןיא ןענייז ןעטסיאערבעה עגיטנייה
 -עּבס .רע יו רעטייוו ךס ַא קעװַא ךַארּפש רעד ןופ ןעננורעלק
 זַא ,ליּפשייב םוצ ,רימ ןעגָאז ןינע ןעזיד ףיוא ןעטסילַאיצ
 ןהֶא ןוא ,טנעקעג טינ ךַארּפש עשיבַארַא יד טָאה ,גרעבנייטש
 גנומַאטשּפָא רעד טימ טפַאשטנַאקַאב עכילדנירג ַא ןיא םעד
 רעד יֹוזַא יו עטכישעג רעד טימ ןוא רעטרעוו עשיאערבעה ןופ
 ןעמונעגנָא סָאד זיא יוזַא .ךילנעמנוא ,טלעקיוװטנע ךיז םָאה ןושל
 ןעננושרָאפ ענייז ףיוא .טייצ רעזנוא ןופ ןענָאלָאליפ יד ייב
 ,טרעטלערַאּפ ןענייז ייז זַא ,טנייה ןעמ טנָאז ןעגנורעלקרע ןוא
 טָאה רעבָא קירוצ רהָאי גיצפופ-גיצרעפ טימ .ןענַאטשעגקירוצ
 עטסעב ןוא עטסניטכיוו סָאד טריטנעזערּפער נרעבנייטש עשוהי
 ןָאטעגפיוא ןַאד ןיא דנַאטשנעגעג ןעטנַאמרעד םעד ןיא סָאװ
 ןעטצעל םעד ראפ טנעכערעג ךיז טָאה קודקד ןייז ןוא ,ןערָאװעג
 .טמַאשנעסיוו רעזיד ןופ טרָאװ

 ןעשיסור םעד ןיא רָאנ טריטסיזקע ןַאד טָאה קודקד ןייז
 'דנירג טימ זנוא טימ טנרעלעג םהיא טָאה רע ןוא ,לַאנינירַא
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 טנרעלעג ךױא זנוא טימ טָאה רע .עביל טימ ןוא טייקכביל

 ,סרעוו םענענייא ןַא ןופ ךיוא --- שיסור ףיוא ץלַא -- היעשי

 ךיוא ךיז ןעבָאה ענייז ןעקָארוא עזיד ןוא .ןעטקורדענ ַא

 סערעטניא ןעטירַאװ ַא טימ ןוא טייקפיט טימ טנעכייצעגסיוא

 .טייז ןייז ןופ

 ןעגנורעדנע ןעכַאמ רעמיא רע טנעלפ זנוא טימ גידנענרעל

 וצ ןעביירשוצ ייז ןענעלפ רימ ןוא ,קרעו םענענייא ןייז ןיא

 .תורוש עטקורדעג ענייז

 ,ןעננורהעלקרע טיס ?ופ ןעוועג זיא קָארוא רעדעי ןייז

 ןענייז סָאװ ,עכלעזא ךיוא רעבָא ; עשינָאלָאליפ ךילכעזטּפיוה

 ,טפאשנעסיוו-רוטַאנ רעדָא עיפַארגָאענ ,עירָאטסיה וצ ךייש

 רעגיטכיוווצ ַא -- רערהעל רעניטכיוו ַא ןעוענ זיא רע

 "נוא ןַא ןיא ןעוועג ןיא ץַאלּפ רעגיטכיר ןייז .ךילטנענייא

 רהעמ ןעווענ טּפיוהרעביא רוטַאנ רעד ןופ זיא רע ,טעטיסרעוו

 .רערהעל יוװ רעטרהעלענ

 רעד ןעװענ טלָאװ רע ןעװ זַא ,רעבָא זיא תמא רעד

 סימ טייברא ןייז טכָאװ ,טלעוו רעד ןיא גָאנַאדעּפ רעטסגניהעפ

 שיאערבעה טימ ךיז ןעבָאה רימ .זָאלטכורפ ןעוועג ךיוא זנוא

 .קורדסיוא רעדלימ וצ ַא ןיא סָאד ןוא .טריסערעטניא טינ

 סָאד ןעזומ רימ זַא ,טקַאפ םעד טימ טמהעשענ ךיז ןעבָאה רימ

 -ענוצ ןוא טכוזַאב ןעקָארוא ס'נרעבנייטש ןעבָאה רימ .ןענרעל

 .נידנעליו יטינ טניטרעפ

 ןייא ,עמהאנסיוא ןייא רָאנ ןעוועג זיא סאלק ןיימ ןיא

 ךַארּפש יד טנעקעג ,שיאערבעה טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,רעליש

 .סערעטניא םימ רעטרעוו ס'גרעבנייטש וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא

 ,עינָאלַאליפ ןייז ןיא טפיטראפ ןעוועג יוזַא זיא נרעבנייטש

 .ןערַאנוצּפָא ןעווענ טכייל םהיא זיא סע זא ,ןענָארטוצ יוזא ןוא

 טנעלפ ,סָארוא םעד ןענָאז םהיא ראפ טגנעלפ רעליש רעד תעשב

 ןײז ףיא ןעגיוא עניטכיזצרוק ענייז ןעטלַאה ,נרעבנייטש ,רע

 זַא ןוא .טגָאז רענעי סָאװ ,ןערעה טינרָאנ טפָא ןוא ,לעשיט

 ןעזעל ךיוהרעד ןיא רעליש רעד טנעלפ ,ןערעה ָאי טנעלפ רע
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 ,ןעניימ טנעלפ גרעבנייטש ןוא ,גנוצעזרעביא רעטקורדענ רעד ןופ

 לָאמ יירד-ייוצ ןעפערט טנעלפ סָאד ,ןילַא סָאד טגנָאז רע זַא

 .םענייז קָארוא ןעדעי ףיוא

 ןופ ןעננוצעזרעביא ןעכַאמ וצ ןעבענסיורַא זנוא טגעלפ רע

 :ערנעגלָאפ סָאד ןעריסַאּפ טנעלפ .שיאערבעה ףיוא שיסור

 טימ לעשיט םוצ וצ טמוק רענעי ןוא ,רעליש ַא סיוא טפור רע

 טכיררַאפ ,ךרוד סָאד טקוק .גרעבנייטש .גנוצעזרעביא ןייז

 רעד רעטנוא טלעטש ,ןעגנורעסשעברַאפ םתס טכַאמ ,ןעזיירנ

 ,רעטנוא ךיז טביירש ןוא ,"עקטעימטָא, ןַא קעװַא גנוצעזרעביא

 גרעבניטש ןוא ,קנַאב ןייז ףיוא םוא ךיז טרעק רעליש רעד

 רעבָא טָאה רעליש רעטייווצ רעד .רעליש ןעטייווצ ַא סיוא טפור
 ףיוא זַא ,טפָאהעג טָאה רע .טניטרעפענוצ טינ גנוצעזרעביא ןייק
 -סיווא טינ טנייה םהיא ןעמ טעװ שיאערבעה ןופ קָארוא םעד

 ס'רעליש ןעטשרע םעד רע טּפַאכ ?ןעמ טוט עשזי-סָאװ .ןעפור

 סָאװ ,גנוצעזרעביא יד לעשיט םוצ וצ טגָארט ןוא טפעה

 טפעה יד וצ טלַאה רע .טקוקעגרעביא טשרָאקַא טָאה נרעבנייטש
 -רעטנוא ס'רערהעל םעד טימ עקטעימטָא עשירפ יד זַא ,ױזַא

 סָאד רע טגייל יזַא .רעגניפ יד טימ רע טלעטשרַאפ טפירש

 -ָארטוצ רעד .ריּפַאּפ ן'פיוא רעגניפ יד גידנעטלַאה ץלַא ,קעװַא
 ענייז טלעטש רע .טינ ךַאז ןייק טקרעמַאב גָאלָאליפ רענעג
 טּפַאלק רענניפ ןייא טימ ,תורוש יד ףיוא ןָא ןעניוא עניטכיזצרוק

 ןוא ,ןעוועג זיא רענייטש ןייז יו ,עצנָאװ רעיורג ןייז ףיוא רע
 ,רעדיוו טזעל

 טימ טכַאמענ טָאה רע עכלעוו ,ןעגנורעדנע ענענייא ענייז
 רָאּֿפ א טכַאמ רע .טינ טציא רע טנעקרעד ,רעהירפ טונימ יירד
 ַא רַאפ רעליש םעד ףיוא ךיז טרעזייב רע ;ןעגנורעדנע עיינ
 ,ץַאלּפ ןעיירפ א סיוא לעטייז רעד ףיוא טכוז ;זיירג םעיינ
 ןוא ,רעהירפ יו ערעדנַאנַא רָאג ,"עקטעימטַא, עיינ ַא טלעטש
 לעקניוו רעדנַאנַא ףיוא -- ןעמָאנ ןייז רעטנוא רעדיוו טביירש
 .טאלב םעד ןופ

 נרעבנייטש ןיא ,סַאלק ןעטרעפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו
 עשביה ַא ןעגעלענּפָא ןיא ןוא ,סופ ַא ףיוא ןערָאװענ קנַארק
 5עסיבַא רע טָאה ,זנוא וצ קירוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו .טייצ
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 ןיא ןעברָאטשענ רעציסיא זיא טייצ רעזיד םורא ,ןעקנוהעגוצ

 .עילימַאפ ןייז

 טָאה ,סַָאלק רעזנוא ןיא ןעװעג ןיא רע ןעוו ,לָאמניײא
 ןופ רעליש ַא .רָאדירָאק ןיא ןעפורעגסיױרַא םהיא ווָאקינלעטאק

 רע ןוא רָאדירָאק ן'פיוא ןעוועג דארג ןַאד זיא סַאלק רעדנַאנַא

 : ךערּפשענ ןעדנענלָאפ םעד טרעהענוצ טָאה

 -- טכירכַאנ עגירעיורט ַא ןעגָאזוצנֶא ךייא בָאה ךיא --

 .ןָאט ןעניסַאּפש ַא ןיא טנָאזעג רָאטקעריד רעד טָאה

 ןערָאװעג טניואווענגוצ ױזַא ךיא ןיב טייצ עטצעל יד --
 ןיוש רימ ןעק סעיינ עטסגנרע יד זַא ,ןעננורהאפרע ענירעיורט וצ

 .ןעשַאררעביא טינ

 םעד ןופ טכירכַאנ ַא ךייא רַאפ ןעמוקעגנָא זיא סע --

 ןופ הנתמ א טמיטשַאב ךייא טָאה ןעמ זא ,רָאניס ןעגילייה

 רָאטקעריד רעד טָאה -- ,ךוב-רעטרעוו רעייא ראפ לעבור 0

 .טרהעלקרע ןַאד םהיא

 ,שיסור ףיוא שיאערבעה ןופ ןעוועג זיא ךוב-רעטרעוו רעד
 יו יוזַא .רעהירפ ןעטַאנָאמ ענינייא טימ ןענישרע זיא רע ןוא
 ,סעימעדַאקַא ןוא ןערַאנימעס-םיחלנ יד ןיא ןעמ טנרעל שיאערבעה

 "ינימ רעד) "דָאניס, םעד רַאפ ניטכיוו ןעוועג ךוכ רעד זיא
 .(ןעכריק יד רעביא םוירעטס

 ַא ןעטלאהרע לָאמַא טָאה רעליש ערעזנוא ןופ רענייא

 רערורב ןעטַארייהרַאֿפ ַא טָאהעג טָאה רע .אקירעמַא ןופ ףעירב

 -ַאקירעמַא ענערָאבענ ַא ןעוועג זיא יורפ ןייז ןוא ,ןָאטסָאב ןיא

 לעטייז ַא ןעבירשעגוצ ףעירב ס'ןַאמ רהיא וצ יז טָאה ,ןירענ

 -נייטש זַא ,טנייצרעביא ןעוועג עֶלַא ןענייז ריס .שילננע ףיוא

 ןייק זנוא ייב זיא שילננע ןענעו .ןעכַארּפש עליפ ןעק גרעב

 םהיא רעליש רעטנַָאמרעד רעד טָאה ,ָאזלַא .ןעוװענ טינ קפס

 ןעוועג ןענייז ריס .ףעירב רענָאטסָאב םעד ןעזעלרעביא ןעבענעג

 ךיילו טלַאהניא םעד ןעבענרעביא םהיא טעוו רע זַא ,רעכיז

 טנײײלענניײרַא ףעירב םעד רעבָא טָאה גרעבנייטש .טרָא ן'פיוא

 ןענניירב וצ ןענרָאמ ףיוא טנָאזענוצ ןוא ענעשעק ןיא ךיז וצ

 ןעד יצ .טשיוטנע קראטש ןעווענ ןענייז ריס .גננוצעזרעביא יד
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: 

 ? תורוש עשילגנע גילדנהעצ רָאּפ א ןופ גנוטיידעב יד ןעלבירגוצסיוא טייצ ןוא רעכיב-רעטרעוו ןעבָאה רע זומ

 רע ןוא ,טריסערעטניא ןעדנַאטשנעגענ ענייז טימ ךיז טָאה רע .קיזיפ ןוא טפַאשנעסיװ-רוטַאנ ןופ רערהעל םעד ,ןע'ווָארוװַאל טנעכערעגניירא ךיא בָאה רערהעל ערעסעב יד ןעשיווצ
 ערעדנוזַאב טָאהעג טָאה רע זש ,טינ ביולג ךיא .טריטסיזקע ןַאד ןעבָאה סָאװ ,ןענעו עטסיינ יד ףיוא טנרעלענ זנוא ייז סָאה
 .?יּפשייב םוצ .ןעצונ עסיורג טכַארבעג ןעגנוהיצַאב עסיוועג ןיא זנוא רע טָאה ךָאד .טרפב רערהעל סלַא ןוא ללכב ןעטייקגיהעפ
 ןעזיווענ ,טדָאטש ן'רעטנוא טרהיפעג לָאמ עכבילטע זנוא טָאה רע
 ,ןעלייט ענעדישרַאפ ערעייז ףיוא טגייצעגנָא ,ןעננוצנַאלפ עסיוועג
 .ןהעטשראפ וצ ןעבענעג ץלא זנוא ןוא

 גידעבעל טױט ןופ רהיא רע טָאה יז טימ ,דנאטשנענעג רענילייווגנַאפ א קינַאטַאב זיא "סעיסרוקסקע עכלעזַא ןהֶא
 נעט עצנַאג רימ ןענעלפ ןעכלעזַא ריצַאּפש ןעדעי ךָאנ .טכַאמענ
 ,פעכיב ןיא ןעקוק ,ייז ןעקוקַאב ,ךעלעטייווק ןערעדילגרעדנַאגַאפ
 רעבָא רעדייל .ןינע םעד ןעגעװ רעכיב ערעדנַא ןיא ןעזעל
 רָאנ ןענופעגטַאטש ןעריצַאּפש עכילטפַאשנעסיוו עכלעזַא ןעבָאה
 ןיא םעטסיס-טכיררעטנוא עניימעגלַא יד .לָאמ ףניפ-רעיפ א
 .ייז וצ טסַאּפענוצ ןעוועג םינ

 -ךעווינוא ןופ טקעריד זנוא וצ ןעמוקעגנָא זיא ווָארוװַאל
 8  .טנעדוטס ַא יװ ןעזיוועגסיוא ךָאנ סָאה רע ןוא ,טעטיס
 סָאװ ,רָאה עדנַאלב ,עננַאל ,עכייו טימ ,רערַאד ַא ,רעכיוה
 טָאה ,ןרעטש ן'רעביא ּפָאק ןעטייז עדייב ןופ ןעלַאפענ ןהעש ןענייז
 .טנעדוטס ןעלַאקידַאר א ןופ קורדנייא ןַא טכַאמעג זנוא ףיוא רע
 טקעטשעגנָא ?לעסיבַא ןעוועג עקַאט ןַאד רע זיא ן'תמא ןיא ןוא
 םעד ןהֶָא ןעבירשעג רַאנָאז טָאה רע ."ןעעדיא עיינא יד טיט
 -יא ץנַאג ַא ןיא באטשכוב רעד  ."קַאנז ידרָאיװס, בַאטשכוב
 -סיוא טניואוועג ךיז ןעבָאה טיילעגנוי עלַאקירַאר ןוא ,רענירעב
 א רַאֿפ ןעטלאהעג סָאד ןעמ טָאה ,ָאזלַא .םהיא ןהֶא ןעמוקוצ
 ."אלָאמארק , ןופ ןמס

 ןייז וצ טדַאשעג טינ ןע'װָארװַאל טָאה סָאד סָאװרַאפ
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 ,ךילנעמ רהעז זיא סע .שינעטער א ריס ראפ ןיא ,ערעירַאק

 רעכילנהעוועג ַא ןעװעג רע זיא ,"םזילַאקידַאר , ןייז ץָארט זַא

 ָאװטסלַאשטַאנ ףיוא רע טָאה ךילנעזרעּפ זַא ןוא ,קינווָאנישט

 .רעטמַאעב "רענינעהטרעטנוא-יירט , ַא סלַא קורדנייא ןַא טכַאמעג

 טימ .שנעמ רעזָאלרעטקַארַאכ ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ביולג ךיא

 .טכַאמעג םולש דלַאב סלַאפנעדעי רע טָאה "ןעקַאנז ידרָאיװט, יד

 טָאה רע .ןעוװעג טינ רעבָא רע זיא רעשיטַאּפמיסנוא ןייק

 ןייז ןיא גנוהיצרע עניטכיר ַא ןעבעג וצ זנוא טייברַאענ ךילרהע

 ןהעזסיוא םענײמעגנלַא ןייז טימ ,לעביימש ןייז טימ .גנולײטּפא

 סָאװ טרָאס םעד ןופ ןעוועג רע זיא ןערעינַאמ ענייז טימ ןוא

 טָאה רע ןוא ,זנוא ייב ןח טָאהענ טָאה רע ,ןעמעלַא טלעפענ

 זיא סָאד .רָאטקעריד םעד ייב ןוא רערהעל יד ייב ןח טָאהענ

 ענייז טָאה ןעמ סָאװרַאפ ןעכאזרוא יד ןופ ענייא ןעוועג אמתסמ

 -ענ טינ טיײקטַאקרעמפיוא ןייק "תוריבע, עכילרהעפעג-טינ

 .ןעקנָאש

 רערהעל ַא ןעבעגענ זנוא טָאה ןעקָארוא ?הָאצ עטסערג יד

 -ַאדעּפ ןוא שיסור ןופ רערהעל רעד --- ןיקידַאד ןעמָאנ ן'טימ

 טנעכערעגניירא ןעמ טָאה "שיסור, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,קיגָאנ

 רעד טימ ןעדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,ןעדנַאטשנעגעג עכאלטע

 רעטומ יד --- שינַאיװַאלס ,ליּפשייב םוצ יוװ ,ךַארּפש רעשיסור

 רעד ןופ עטכישעג ,רוטַארעטיל ןופ עירָאעט -- ,שיסור ןופ

 ,ןיקידַאד טנרעלעג ןנוא טָאה ץלא סָאד .רוטַארעטיל רעשיסור

 ןעבענעג זנוא ןעמ טָאה אפוג ךַארּפש רעשיסור רעד ףיוא

 רהעמ לעיפ-- םינינע ערעדנַא עלַא ףיוא יו ןעדנוטש רהעמ

 רעדָא סעיזַאנמיג יד ןופ רעליש יד ןעבענעג טָאה ןעמ יװ

 רעזנוא ןעכערבוצרעביא, ןעוועג זיא קעווצ רעד .ןעלהוש-לַאער

 ױזַא ןושל ןעדנעשרעה םעד זנוא ןיא ןעצנַאלפוצנייא ןוא ,"גנוצ

 ןעמ טָאה גינייווסיוא ףיוא ןענרעל ן'טימ .ךילנעמ יוװ ךילדנירג

 -עּפס רעד רעבָא ,ןורכז רעזנוא ןעלקיוטנע 'וצ טניימעג

 רעזנוא ןערעסעברַאפ וצ ןעווענג ייברעד ןזיא קעוװצ רעלעיצ

 .ךַארּפשסיױא עשיסור

 טזומעג רימ ןעבָאה ,ליפשייב םוצ ,רהָאי רעיפ עצנַאנ יד



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב 204

 ןיקידאד .ױזַא גָאט עלַא .נינייווסיוא ףיוא ןעטכידעג ןענרעל
 נָאט ןעדעי ןוא ,עמעָאּפ עטמהירַאב שא ס'ןיקשוּפ ןעמענ טגעלפ
 ןעבָאה טרַא ןעזיד ףיוא ,?עטייז עטקורדעג ַא "ןעבעגפיוא , זנוא
 ינעגועיה ןעצנַאג םעד גינייווסיוא ּהיוא טנרעלענסיוא רימ
 ןהֶא ןוא ,"ןַאטנָאפ יקסיַארַאסישטכַאב, ,?ַאװַאטלָאּפ , ,"ןיִגעינָא
 .ןעמעֶאּפ ערענעלק להָאצ ַא

 זנוא ייב לעטימ ןעטונ ַא רַאפ טנעכערעג ןעמ טָאה סָאד
 ."עינעשָאנזיאָארּפ , עשיסור עניטכיד ַא ןעלעטשוצנייא

 ןעבָאה גינייווסיוא ףיוא סעמעֶאּפ ןענרעלוצסיוא טכילפ יד
 ןעטוג ַא טַאהעג ןעבָאה סָאװ יד ןליפַא ,טַאהעג טנייפ עלַא רימ
 ןוא .טסַאל ַא רַאפ ןעטלַאהעג ךיוא סָאד ןעבָאה ןורכז ןעטכייל
 ראפ ןעבָאה רימ .זנוא וצ גנערטש רהעז ןעוועג ןזיא ןיקידַאד
 ךעסיוא ,רערהעל ערעדנַא עלַא רַאפ יו רהעמ טַאהעג ארומ םהיא
 ןעריקיטירק גידנעטש םהיא ןענעלפ רימ ןוא ,ןע'װָאקינלעטאק
 -אלס ,רוטַארעטיל זנוא ןענרעל טרַא ןייז ןופ .ךיז ןעשיווצ
 .ןעכַאלּפָא רימ ןעגעלפ ,קיגָאגַאדעּפ רעדָא קיטַאמַארג עשינַאיו

 זַא ,ןעגידלושַאב רעליש יד רע טנעלפ ץֵלַא ןופ רעטפע
 טנעלפ רע .טרַאה וצ סיוא ןעבַאטשכוב עסיוועג ןעדייר ייז
 ,(!רעכיוו !רעכייו) !עשטכַאימ !עשטכַאימ , :ןעיירש
 ,סעכ ןוא דלודעגנוא ןעקירדסיוא טכיזעג ןייז טגעלפ ייברעד ןוא

 רע סָאװ ןהעטשרַאפ טינ רעליש רעד טנעלפ בור סָאד
 -עג ןופ טעמכ טלעצרָאװעגנייא זיא עכַארּפשסיױא ןַא .טניימ
 טראה ןעדייר רימ יצ טינרָאנ ןעלהיפ רימ ןוא ,ןָא טפַאשנערָאב
 סע סָאװ ןיא ןעזיוועג זנוא טלָאװ ןיקידאד ןעוו .ךייוו רעדָא
 ,לשמל ,"יַאשט , טרָאװ םעד ןעשיווצ דישרעטנוא רעד טהעטשַאב
 טלָאװ ,סױרַא םהיא ןענָאז רימ יו ןוא ,סיױרַא םהיא טגָאז רע יו
 רעבָא רע טָאה סָאד ,ןערעסעברַאפ וצ ךיז ןעוועג רעטכייל זנוא
 ןעבָאה רימ ןוא ,"! עשטכַאימ , ןעיירש רָאנ טנעלפ רע .,ןָאטעג םינ
 רעכייוו סָאד זיא "יַאשט , ןייז סָאװ טימ ןעפיירגַאב טנעקעגנ טינ
 ,רערעזנוא יו

 ןע'ניקידַאד ןעגעו ןעדייר ךיז ןעשיווצ ןעגעלפ רימ ןעוו
 ןייז ןעמירקרעביא רימ ןענעלפ ,םהיא ןופ ןעכַאלּפָא ןוא
 ."!עשטכַאימ ! עשטכאימ,
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 ןוא ,טנרעלענסיוא לעיפ םהיא ייב ךיז רימ ןעבָאה ךָאד

 יו רעסעב שיסור ןעדייר רימ זַא ,ןעמהירַאב ךיז ןעגעלפ רימ

 .ןעטסיזַאנמיג עשידיא יד

 -ןעקַאב , ןוא רָאה עצרַאװש טימ ,טענורב ַא ןעוועג זיא רע
 ..עקדָאכָאּפ} עצלָאטש א ןוא רוגיפ עכיילג א טימ ,"דרעב

 רילָאק רעטענורב רעד ןוא ,ןעלירב עיולב-לעה ןעגָארטעג טָאה רע

 ןיא רע .טייקיולב ַא ןיא ןענַארטרַאפ ךיוא טָאה טיוה ןייז ןופ

 טרָאטש ןיא .גיסיירד רהָאי ַא ןופ ליבסנַאמ רענהעש  ַא ןעוועג

 ."ץעװַאסַארק , ַא רַאפ םש ַא טַָאהענ רע טָאה

 ,זנוא טימ טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,טייצ רעבלעזרעד וצ
 ,ךיוא עיזַאנמינ רעשלעדיימ רעד ןיא ןעקָארוא ןעבענענ רע טָאה

 ןענייז סנירעליש ענייז ןופ עליפ זא ,ןעלהעצרעד טנעלפ ןעמ ןוא
 ןעבילרַאפ וצ ךיז טגיינעג זיא ?עדיימ ַא .םהיא ןיא טבילרַאפ

 טינ זיא רע ןעוו וליפַא ,(חלג ַא רעדָא) רערהעל ַא ןערהיא ןיא
 רעצרעה רהעמ ךס ַא טניזאב טָאה רע רעבָא ;רענהעש ןייק

 .עיזַאנמיג רעשלעדיימ רעד ןופ רערהעל ערעדנַא יד יו

 ּטשרעוצ ן'יקסווָאלרָא ךָאנ זיא עטכישענ ןופ רערהעל רער
 רע .,רענעפָאלשרַאפ א ,רעכיוה ַא ,שטיוועצרוט רענייא ןעוועג

 ןיא רענייז ןייז ןעניילוצניירא טייהניואועג ַא ןעבָאה טנעלפ

 ,רעמיצ-סַאלק ן'רעביא קירוצ ןוא ןיה ןהענוצמורַא ױזַא ןוא ,ליומ
 ַא רַאפ ןעטלאהעג םהיא ןעבָאה רימ ,רעט'םולח'רַאפ ַא יוװ
 ןייק ןעװענ טינ ןיא רע ,טסייה סָאד .רערהעל "ןעטוג ,
 .רעגנערטש

 ַא ןעמוקעננָא ןיא ץַאלּפ ןייז ףיוא ןוא ,קעװַא זיא רע

 ןוא רערענידעבעל ַא -- שטיװָאדוסָאװַארּפ ןעמָאנ ן'טימ רערהעל

 רענעלק ןעוועג רע ןזיא ךיוא .,שטיוועצרוט יו ,רערעגנערטש ַא

 ,רעדנַאלב א ,רעטעמרָאקעגּפָא-טוג א ,שטיוועצרוט יו ןעסקאוועג

 זיא רע .םינּפ ןענידעבעל ןייז ףיוא ?עכיימש ןענולק א טימ
 רע טָאה עירָאטסיה רעבָא ,שנעמ רעניהעפנוא ןייק טינ ןעוועג
 .רענייטש םענָאיזַאק ן'פיוא טנרעלעג זנוא טימ

 ,ןעדנַאטשנענעג עשידיא ףיוא רערהעל רעטייווצ רעד ,?הָאו

 םזיכעטאק ,םילהת ,עטכישענ עשידיא טנרעלענ זנוא טימ טָאה
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 ךָאנ ןוא "םיכובנ הרומ, ,(עיגילער רעשידיא רעד ןופ ןעּפיצנירּפ)

 .עכלעוו טינ ןיוש קנעדעג ךיא --- ם"במר ןופ קרעוו ַא
 ךיז ךיא ןָאמרעד ,םהיא ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ,טפָא

 -טכע ןַא טָאהעג טָאה להָאו .ןע שטיוװָאדוסָאװַארּפ ןָא ךיוא

 דנערהעוו ,דרָאב עצרַאװש ,עטכידעג ַא טימ ,םינּפ ןעשיריא

 א רשפא רערָא ,עשיסור א טַָאהעג טָאה שטיוװָאדוסָאװַארּפ
 .לעדרעב עלעה ַא ןוא ראה עלעה טימ ,טכיזעג ,עשיליוּפ-שיסור
 ןוא ,ענולק-ערטיכ טאהענ עדייב ייז ןעבָאה ןעניוא רעבָא
 -לעטימ יו רענירעדינ ןעװעג ןעדייב ייב ןענייז ןערוניפ יד

 ןייק טינ ןעוועג ןענייז עדייב .עטזײּפשעג-טוג ןוא עניסעמ
 ןעבָאה עדייב ןוא ;ןעשנעמ עּפמעט ןייק טינ ןוא ,םינָארַאנ
 טימ עדייב ייז ןעבָאה ךָאד ןוא ;ןעזעלַאב ןייז וצ טניישענ

 ,רענייטש עמרַאזַאק ןעכילנהעוועג םעד ףיוא טנערעלעג זנוא

 ןַאד ךָאנ שיסור ףיוא זיא עטכישענ עשידיא עטקורדענ ןי'ק
 -עגנעמַאזוצ ןעלַאװק עשטייד ןופ להָאװ טָאה ;ןעװענ טינ
 .דנאטשנענעג םעד רעביא ךובירהעל םענעבירשעג ַא טלעטש
 -רעביא רימ ןעגעלפ (ןעקָארוא ענעבירשעג) ?סעקסיּפַאז, ענייז
 סָאװ ,יד ייב טסייה סָאד ,ןערעדנַא םעד ייב רענייא ןעביירש

 יזא ןוא .ןערהָאישרַאפ טנערעלענ קָארוא ןעבלעזמעד ןעבָאה

 ,רהָאי וצ רהָאי ןופ ןערָאװעג ןעבענעגרעביא ייז ןענייז

 -ערבוזסיואפ ןוא ןעביירשרעביא רימ ןענעלפ קָארוא ןעדעי
 לעקיטש א ןעגָאז טפורּפענ לָאמַא טָאה רעצימיא ןעו "ןעוו

 .סעכ ןיא ןערעוו ?הָאו טנעלפ ,רעטרעוו ענעגייא ענייז טימ
 -ַאז; ענענייא ענייז טאהענ טָאה זנוא ןופ רעדעי טעמכ

 .ןעמהַאנסיוא יד ןופ רעניײא ןעוועג טשרעוצ ןיב ךיא ."סעקסיּפ

 -םעשַאב עטנַאסערעטניא ןייק טינ ןזיא ןעריּפָאק ,ןעביירשרעביא
 .טגײלענּפָא ןוא טנײלענּפָא ץְלַא סָאד ךיא בָאה ,ָאזלַא .גנוניט

 ןיא סַאלק ןעטייוצ ןופ ןעגנַאנעגרעבירַא ןיב ךיא ןעו

 טאווירּפ ַא רענייפ טָאה ,טייצ עיצאקאוו רעד ןיא ,ןעטירד
 ןעמָאנ ןייז .רימ רַאפ ןָאט וצ סָאד ןעגָאלשעגרָאפ רימ רעליש
 רעשיטַאּפמיס ַא רהעז ןעוועג זיא רע ןוא ,ןירעּפלַאה ןעוועג ןיא
 ןעקָארוא ןעבעגענ םהיא בָאה ךיא .לענניא רעטנַאסערעטניא ןוא
 ןערנובעגוצ רימ ןענייז םעד ךרוד ןוא ,ןעטַאנָאמ עיירפ יד ןיא
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 םימ ןעבירש טנעלפ רע  ןערעדנַא םוצ רענייא ןערָאװעג

 ןייז ךיא בָאה ,ָאזלַא .ןעבַאטשכובכ עכילטייר ,ערָאלק ,עסיורג

 טַאהעג ןיוש בָאה'כ זַא ןוא ,ןעגינעגרַאפ טימ ןעמונעננָא גַאלשרָאפ

 ךַאז רעד רַאפ ןיוש ךיז ךיא בָאה ,"סעקסיּפַאז , ענענייא

 םעמכ ןעוועג זיא עבט ןיימ יוװ) ןייז וצ ףרַאדַאב סע יוװ ןעמונעג

 ךיא סָאװ ,רעיּפַאּפ עטסעב יד טפיוקעג בָאה ךיא .(ץלַא ןיא

 ןַא וצ ןיירא ןיב ,םָארק ס'ןידאר ןיא ןענירק טנעקעג בָאה

 ,ןעקרַאטש ַא ןיא ןעדניבנייא ןעזָאלעג סָאד ןוא רעדניבנייא

 ןירעּפלַאה טָאה ךוב ןעניזָאד םעד ןיא .דנוב םענהעש ,ןעטוג

 יד ןופ רָאנ טינ ,ס'להָאוו "סעקסיּפַאז , עֶלַא יד ןעבירשעגניירא

 .ייוצ עטסקענ יד ןופ ךיוא רָאנ ,ןעסַאלק ייווצ עטשרע

 טימ טָאה להָאװ עכלעוו ,ןעדנַאטשנענעג ערעדנַא יד ןופ

 .ןעטס'טלוב'מא ןורכז ןיימ ןיא םילהת טהעטש ,טנרעלעג זנוא

 לַאניגירַא םעד טימ ,ס'םילהת עטיירב עסיורנ טָאהעג ןעבָאה רימ

 רעד ףיוא גנוצעזרעביא רעשיסור רעד ןוא טייז ןייא ףיוא

 -ראפ .ןעזעלרָאפ זנוא רַאפ רע טגעלפ םילהת םעד  ,רערעדנַא

 וַא ,ןעטכוד רעבָא ךיז טנעלפ רימ .ןערהעלקרע ןוא ןעשטייט

 ןעּפעלק סָאװ ,רעטרעוו ןופ שַאמישימ ַא ןיא לעטיּפַאק רעדעי

 .ןערעדנַא םוצ רענייא טינ ךיז

 .ןעקורד וצ "סעקסיּפַאז, ענייז ןעבילקענ ץֵלַא ךיז טָאה רע

 ךיז טָאה רע רעדייא .עינרענע גינייו טָאהעג רעבָא טָאה רע

 עטכישעג עשידיא ַא טקורדענּפָא רערעדנַאנַא טָאה ,ןעבילקענוצ

 טימ טצונַאב טיירב ץנַאנ ךיז רע טָאה ייברעד ןוא ,שיסור ףיוא

 רעד ןיא רערהעל ַא ןעװעג זיא רענעי ."סעקסיּפַאז , ס'להָאװ

 םימ ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא עכלעוו ,עשטשילישטוא עיאנלַאשטַאנ

 טנַאלקעגנָא םהיא ?הָאו טָאה ,ָאזלַא .טוטיטסניא רעזנוא

 -עגעלָאק ַא ןעװעג זיא טַאטלוזער רעד ןוא ,רָאטקעריד ן'ראפ

 ןעזיוועגנָא עירָאטסיה רעטקורדעג רעד ןיא טָאה ?הָאו .טכירעג

 ךילרעטרעו טעמכ ןעוועגנ ןענייז סָאװ ,ךעלטייז עצנַאנ ףיוא

 ."סעקסיּפַאז, ענייז ןופ ןעמונעג

 ,טרהעלקרע רעטנָאלקעגנָא רעד טָאה גנונידייטראפ ןייז ןיא

 ןעלעטש ענעזיוועגנָא יד ןוא ,ןעזעלעג סעקסיּפַאז יד טָאה רע זַא

 .ןייזטסואווַאב ןייז ןהֶא ןורכז ןייז ןיא ןעבילברַאפ אמתסמ ןענייז
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 םענייא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז טכירעג םעד ןופ ןעגנוציז יד
 רעייז ןעננאפעגנָא ןעבָאה רעטכיר יד ןעוו ,ןערעמיצ-סַאלק יד ןופ
 -ירָאק ןיא סױרַא רעטגָאלקעגנָא רעד ןוא ?הָאװ זיא ,גנוטַארעב
 ןיה םוא ןעהעג ייז יו טקוקעג ןעבָאה רימ יו קנעדעג ךיא ,רָאד
 טנעהַאנ ןעמוק וצ טינ גידנעדיימסיוא ,עטגערעגפיוא ,קירוצ ןוא
 ,ןערעדנַא םוצ רענייא

 עכלעזַא בור סָאד יו ,סעצָארּפ רעד ךיז טָאה טגידנעעג
 טינ ןעטגָאלקעגנֶא םעד טָאה ןעמ :ךיז ןענידנע ןעסעצָארּפ

 טימ טעלנרַאפ עטכישעג יד טָאה ןעמ ןוא ,ןעריניאור טלָאװעג

 .סימָארּפמָאק א
 ןוא ,טייברא רעד וצ ןעמונעג ךיז ךילדנע ןַאד טָאה ל?הָאוװ

 ןיא ךוב רעד  .ןעקורד םוצ טגיטרעפענוצ ?סעקסיּפַאז , ענייז
 ,דנַאלסור ןיא ןעוועג טינ ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,ןענישרע

 רענעזעלַאב ַא ןעוועג זיא ?הָאו זא ,טקרעמעב בָאה ךיא
 רע טנעלפ ,זנוא רַאפ קָארוא םעד גידנעגָאז ,טפָא .שנעמ
 -רעמַאב ןעכַאמ רעדָא ,ןעטייהלעצנייא עטנַאסערעטניא ןעבעגוצ
 ןעטלַאהטנע טינ ןעבָאה ?סעקסיּפַאזמ ענייז עכלעוו ,ןעגנוק
 ןעלָאז רימ זַא ןערעדָאפ וצ טרעטשעג טינ רעבָא םהיא טָאה סָאד
 .גינייווסיוא ףיוא טרָאװ-ןיא-טרָאװ ןענרעל ?סעקסיּפַאז, ענייז

 טנַאמרעד ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,קָארוא ןַא ןיא ,לָאמא
 ייז טָאה ןעמ יװ ,שדקמה תיב םעד ןופ םילכ יד ןערָאװעג
 :טקרעמַאב רע טָאה ,עיסעצָארּפ-נעיז סע'סוטיט ןיא םרהיפעג

 ןעמ סָאװ ,לאמקנעד רעד םויה דע טהעטש םיור ןיא --
 םהיא ףיוא ןוא ,נגעיז סע'סוטיט דובכל טלעטשעגקעװַא טָאה
 סייו טרַא ןעזיד ףיוא .םילכ עגיזָאד יד טצירקעגסיוא ןענייז
 .ןעהעזעגסיוא ןעבָאה ייז יו ןעמ

 ,סורדנייא ןעפיט ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה גנוקרעמַאב יד
 .םיור ןיא ןייז וצ טראנעג ךיא בָאה ןָא סלָאמַאד ןופ

 רעשירַארעטיל רענייפ ַא טימ טדערעג ?הָאו טָאה שיסור
 ,ךַארּפשסױא רעשידיא-שיװטיל ַא טימ רעבָא ,ךַארּפש

 ,רעליש ַא ןופ טרָאװ ןעשידיא ַא ןערעהרעד טנעלפ רע ןעוו
 יו טקנוּפ ,גָאטיײװ ןופ יװ ױזַא ,ּפַאכ ַא ןעבעג ךיז רע טגעלפ
 .ךַאז עגידנעטשנאנוא ןַא טגָאזענ טלָאװ ןעמ
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 -ַאק רעטנוא ,קיטַאמעטַאמ ףיוא רערהעל רעטייווצ סלַא

 -ערדנַא ןַאװיא ןעמָאנ ן'טימ סור א ןעוועג זיא ,ןע'ווָאקינלעט

 -עגרעבירַא ןיב ךיא ןעוו קעװַא זיא לערָאמ) ןיקויזויז שטיוועי

 רעד ןעועג רע ןיא ןערהָאי ןיא .(סָאלק ןעטייווצ ןיא ןעגנַאג

 רהֶאֹי ַא ןייז טזומעג טָאה רע  ,רערהעל עֶלַא ןופ רעטסטלע

 -םורַא ןעצנאגניא ,רעכיוה ןייק טינ .,רהעמ רשפא ןוא ,גיצפופ

 ףיוא לעכיימש ַא טימ ,רעבילפעה א רהעז ,סעצנָאװ ןהֶא ,טלָאגעג

 ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג רע טָאה ,םינּפ ןעטלָאנעג ןייז

 זנוא ןיא טגעלפ רע  .תורוד ענידרעֶקירפ ןופ קינווַָאנשט ַא

 רעד ןוא .טָאּפש ןוא עביל ןופ להיפעג ןעטשימעג ַא ןעפורסיורַא

 ןייז ןופ גנַאלק םעד טימ ןעדנוברַאפ זייוולייט ןעוועג זיא טָאּפש

 ."רוכש, ףיוא שינערעהוצנָא ןא זיא "ןיקויזויז, םירָאװ ,ןעמָאנ

 ןיא ןעקוק ןוא לעשיט ןייז ייב ןעציז טנעלפ רע ןעוו

 ןעגיוא יד ןעביוהפיוא לַאנרושז םעד ןופ ןאד ןוא ,לַאנרושז

 .ערעדנַא יד יוװ רעסערג ךס ַא ןעהעזסיוא גיוא ןייא טנעלפ

 ןיקויזויז טגעלפ ,קָארוא ןייז ןעסיוו טינ טנעלפ רעליש ַא ןעוו

 ןעלעװ זנוא ךיז טנעלפ סע זַא ,םינּפ ןענירעיורט אזַא ןעכַאמ

 ַא טימ ןעקעמש לָאמַא טנעלפ םינּפ רעגירעיורט ןייז .ןעכַאל

 .רעמיא טינ רעבָא ,"עקטעימטָא , רעטכעלש

 גנילביל ַא ןעוועג זיא רע ןזַא ,ןעגָאז ןעמ ןעק ןיימעגלַא ןיא

 .זנוא ייב

 גָאטסטרובעג ןייז ןעוו טסואוורעד ךיז רימ ןעבָאה לָאמנייא

 ,פָאט םענעי .זירּפרוס ַא טיירנעגוצ םהיא ןעבָאה רימ ןוא זיא

 "קעװַא ךיז רימ ןעבָאה ,סַאלק ןיא ןעמוקעגניירַא זיא רע ןעוו

 ךייא ןעסירגַאב רימ :רָאכ ַא ןיא ןעירשעגסיוא ןוא טלעטשעג

 -עגנַא ןופ "!שטיוװעיערדנַא ןַאװיא ,גָאט-סטרובעג רעייא טימ

 רע .קירוב ַא יװ טיור ןערָאװעגנ רע זיא גנושַאררעביא רעמהענ

 ייברעד .לָאמ ןהעצ רשפא ,רעהַא ןוא ןיהַא טניינעג ךיז טָאה

 :לעכיימש ַא טימ טקרעמַאב רע טָאה

 -ענ רעט4/ רעד ןיוש .קירוצ טינ ןעהעג ןערהָאי יד ---

 .נָאט-סטרוב
| 

 ענעצס יד ךיז טָאה ,גָאט ןעבלעזמעד ,םורַא רהֶאי ַא ןיא

 -"סטרובעג ןייז טימ טסירגַאב םהיא ןעבָאה רימ .טלָאהרעדיװ
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 טָאה ייברעד .זנוא טקנַאדענ ןוא טניינענ ךיז טָאה רע ;גָאט
 :טנָאזעג ױזַא רע

 ןיב ןערהָאיַארַאֿפ !קירוצ טינ ןעהעג ןערהָאי יד ,ָאי --
 !47 ןיוש טנייה ןוא 46 ןעוועגנ ךיא

 ןופ ןָאנרַאשז רעצנַאנ ַא ןעבילקעגנָא ךיז טָאה זנוא ייב
 ןעפאשעג ןענייז עכלעוו ,ןעזַארפ ןוא ךעלטרעוו עגיסַאּפש
 עניזָאד יד ןוא ,ןעבעל ןעשיטוטיטסניא רעזנוא ןופ ןערָאװעג

 רימ ןעוו .ייז ןופ ענייא ןעוװענ זיא ס'ןיקויזויז גנוקרעמַאב

 רימ ןענעלפ ,ןעניל ַא טנָאז רעליש א זא טלהיפענ ןעבָאה
 :ןעיירשסיוא

 !47 ןיוש טנייה ןוא 46 ןערהָאייַארַאפ !ָאי --

 רוניפ עטסניטכיו יד ןעוועג ןיא קיזומ ןופ רערהעל רעד

 רעד ןעװעג זיא רע .אנליוו ןופ טלעוו רעשילַאקיזומ רעד ןיא

 ,רעטַאעט רענליוו םעד ןיא רעטסעקרָא םעד ןופ רעטסײמלעּפַאק

 רעד ייב ןוא רָאטַאנרעבונ-לַארענעג םעד ייב רעהעננייא ןַא ןוא

 ןעשידיא םעד .טדָאטש ןופ עיטַארקָאטסירַא רעכילטסירק רעצנַאג

 .ריא ַא ןעבילבעג ןיא רע זַא ,טביולנעג טינ טעמכ ךיז טָאה םלוע

 ןעקרַאטש א טימס ןוא ,טכעלש טדערעג רעבָא רע טָאה שיסור
 ".טכע ןַא טאהענ רע טָאה םינּפ ַא ןוא ,טנעצקַא ןעשידיא

 .ןעשיריא

 ןענייז ןערעטלע ענייז ןוא ,ןאבע ןעוװעג ןיא ןעמָאנ ןייז

 ,ןעריא רענוװָאק ןעוועג

 ַא טַאהענ טָאה ןוא ןעסקאװעג ךיוה טינ ןעוועג ןיא רע

 .דרעב-ןעקַאב עצרַאװש ןוא ראה עצרַאוװש .,םינּפ ןעלעקנוד-לעג

 יזַא רעבָא ךיז טָאה רע .ןעועג טינ רע זיא ןהעש גירעביא

 א רַאפ ןעטלַאהעג טעמכ םהיא טָאה ןעמ זַא ,טצוּפענ

 .גנוי םענהעש

 ןעבָאה טפרַאדַאב םהיא ןעמ טָאה רעטסנעפ עכיוה יד ןיא

 ןעטרָאד ןעמ טנעלפ רעקיזומ ַא ףיוא ןוא קיזומ ןייז בילוצ

 ַא ןיא 'עלָאר ַאזַא ןיא ,רעליּפש-םירוּפ ןימ ַא ףיוא יוװ ןעקוק

 יװ יױזַא ןעטלַאה רעבָא ךיז טנעלפ ןאבע .טוג ךיוא דיא
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 רע יו ךיילנ ,ןיילַא םהיא בילוצ ןעפורעג ןיהַא םהיא טלָאװ ןעמ

 .לַארענעג רעכיוה ַא רעדָא ףַארנ ַא ןעוועג טלָאװ

 טַאהעג רע טָאה ןעטרעצנָאק טַאװירּפ ןופ ןוא רעטַאעט ןופ

 .ףַארג ַא יװ עקַאט טבעלעג טָאה רע ןוא ,טפנוקנייא םענייפ ַא

 עשידיא ןענרעל וצ טאהענ טָאה רע סערעטניא ַא רַאפ סָאװ

 טכַאד רימ .יונעג טינ ךיא סייוו ,ןעגניז סעקישטוטיטסניא

 -סגנודליב יד רעביא טּפיױה רעד) "לעטישטעּפָאּפ , רעד זַא ,רעבָא

 זיא אנליו עכלעוו ןופ סעינרעבוג סקעז יד ןופ ןעטלַאטשנַא

 יִד לָאז רע זַא ,ןעטעבעג םהיא טָאה ,(טדָאטש-טּפיױה יד ןעוועג

 .ןעמעננָא עלעטש

 יַאנ רעד ןופ ךעלנניא יד ןעבָאה ןעקָארוא-קיזומ יד ןיא

 יר טימ ןעמַאוצ ןעמונעג ?לײטנַא עשטשילישטוא עיאנלַאשט

 טרא ןעזיד ףיױא .טוטיטסניא ןעסַאלק רעיפ יד ןופ רעליש

 ,ןעטנַאקסיד :ןעמיטש יילרע-רעיפ ןופ רָאכ ַא טאהעג רימ ןעבָאה

 גיצנייגגיצכא ייב ןעמַאװצ -- ןעסַאב ןוא ןערָאנעט ,ןעטלא

 ןעוועג ןענייז סָאלק ןעטרעפ ןופ רעליש יד יו יױזַא ..רעגניז

 -סיוא זיא ,עשטשילישטוא עיַאנלַאשטַאנ רעד ןיא ןעטנַאקיטקַארּפ

 םידימלת ערעייז טימ ןעגניז טנרעלעג ךיז ןעבָאה ייז זַא ןעמוקענ

 ,םענייאניא

 ןוא טנעגיריד-רָאכ רעטנעכייצעגסיוא ןַא ןעווענ זיא ןאבע

 ןופ ענייא טייבראעגסיוא זנוא ייב טָאה רע ןוא ,רָאטַאזינַאגרָא

 סלַא .סעינרעבונ סקעז יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא-גנַאזעג עטסעב יד

 .דלודעג גינייו וצ טַאהענ רע טָאה רעבָא רערהעל

 טנעלפ ,ןָאט ןעשלַאפ ַא ןעמענ טגעלפ רעליש ַא ןעוו ,טפָא

 ן'רעביא ןערעה טנעקעג טָאה ןעמ ןַא ,ןעדלאוונ עכלעזַא ןעכַאמ רע

 ןעשימָאק ַא ףיוא ןעלדיז רע טנעלפ ןענידלוש םעד ףיוה ןעצנַאג

 ןעטרעפ ןופ רעליש ַא וצ רע טָאה ,ליּפשייב םוצ ,לָאמַא .ןפוא

 רעייא רַאפ ןעּפַאכנָא ךייא ?עװ ךיא, :ןעיירש ןעמונעג סַאלק

 םעד ןוא ."לַאז ןעצנַאנ ן'רעביא ךייא ןעּפעלש ןוא זָאנ ןעגנַאל

 עשטשילישטוא עיאנלַאשטַאנ רעד ןופ םידימלת ס'נעכילקילגנוא

 .טרעהענ סָאד ןעבָאה

 ןעננילק שיסור רעשימָאק ס'ןאבע טנעלפ םענעצס עכלעזַא ייב

 .ךילנהעווענ יו רעשימָאק ךָאנ
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 .זנוא רַאפ טוג וצ ןעוועג רשפא רע זיא רעקיזומ סלַא
 ןוא רעדיליסקלָאפ עשיסור ןעגנוזעג ןנוא טימ טָאה רע

 לָאק , ,"ינארכ ַאירַאצ עשזַאב, יו ,גנאזעג עשיטָאירטַאּפ-שירַאצ
 -טּפוה ,ןהעש ןענייז םינוגנ יד ."ַאיסוװַאלס , ,"ןעווַאלס
 ןערָאװעג ייז ןענייז טסיזמוא טינ ,רעדיל-סקלָאפ יד ןופ ךילכעז
 .טלעוו רעטריזיליוויצ רעצנַאנ רעד רעביא רעלוּפָאּפ

 עזיד ןופ .ןעמהַאנסיוא טכַאמענ רע טָאה לָאמ רָאֹּפ ַא רָאנ
 ס'װָאטנַאמרעל וצ ןוגנ ַא ןעבילבראפ חומ ןיא רימ ייב זיא
 : טכידענ ןערַאברעדנואוו

 ,ןעגיולפעג ךאלמ ַא זיא ,טכַאנ ןעטימ ןיא ,לעמיחה ן'רעביא,
 "..ןעגנוזעג רע טָאה דעיל עליטש ַא ןוא
 רעזנוא טָאה רע רעדייא טרעטַאמעגנָא לעיפ ךיז טָאה ןאבע

 -טּפיוה .טלָאװעג טָאה רע יװ ןעגניז וצ סָאד טנרעלעגסיוא רָאכ
 ַא טימ ,עלעטש עסיוועג ַא טימ תורצ טַאהעג רע טָאה ךילכעז
 יד ;גידנעצלירג ןעמוקעגסױרַא ץלַא ןיא סע ,ןָאט ןעבלַאה
 ,ןענניזוצנעמאזוצ ךיז רעווש ןעוװעג זיא ןעמיטש ענעדישרַאפ
 ,סענעצס ענעגושמ טכַאמעג ,טמערוטשעג ,טמערַאילעג טָאה רע
 רימ ןוא ,ןעטייקגירעוװש עלַא ןעמוסעגייב ךילדנע ןזיא רע זיב
 .ןהעש תמא ןעננוזעג ןוגנ ןעטַאקילעד םעד ןעבָאה

 -רעביא ןוננ םעד נעלפ ךיא ןעװ ,ןערהַאי ערעטעּפש ןיא
 סָאד טָאה רע יװ ןענָאמרעד ךיז ןוא ןעקנַאדעג ןיימ ןיא ןעגניז
 עשיטעֶאּפ יד טָאה רע זַא ,טלהיפעג ךיא בָאה ,טנרעלעג זנוא
 -טסניק א טימ ןעפירנַאב קיזמ רעד טימ ןעמַאזוצ רעטרעוו
 .קַאמשעג ןעשירעל

 עכלעזַא .ןעגנוזעג טינ זנוא ייב ןעמ טָאה רעדיל עשידיא ןייק
 טינ .ט'םולח'עג טינ םענייק וליפא לָאמסנעד ךיז ןעבָאה ןעכַאז
 ,ןעדיא ןעטנעגילעטניא ַא ןליפַא רָאנ ,ןע'נאבע יוװ ּפיט ַאזַא רָאנ
 ןעדיא ןופ ןוא טע'פנח'עג טינ ַאװטסלַאשטַאנ וצ ךיז טָאה סָאװ
 .טינ ךיוא ,טכייוועג טינ

 רעזנוא ןופ טלעוו קיזומ רעד ןיא זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא
 ףע ךיוה יו .רוניפ עטסניטכיוו יד ןעװעג ןאבע זיא טדָאטש
 ךיא סייוו ,טייקכילקריוו רעד ןיא ןענַאטשעג ךַאפ ןייז ןיא זיא
 רע ןוא ,םוירָאטַאװרעסנָאק ַא ןיא טנרעלעג ךיז טָאה רע .טינ
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 לעפייווצ ןייק ןעק םעד ןענעוו ,שילַאקיזומ רהעז ןעוועגנ זיא
 .ןייז טינ

 ןעוו ןוא ;רעליּפש-לעדיפ סלא טריזילַאיצעּפס ךיז טָאה רע
 ןעשיּפָארטנאליפ ַא טימ טרעצנָאק רעגיטכיוו ַא ןעמוקרָאפ טנעלפ'ס

 -עטניאראפ ןעוועג זיא ָאװטסלַאשטַאנ עכיוה יד ןעכלעוו ןיא ,קעווצ

 ןייז ביוא .ל?עדיפ ןייז טימ ןעמענ ל?ייטנא רע טגעלפ ,טריסער

 ףערעסערג א ןיא גנוטיידַאב ַא סעּפע טָאהעג טלָאװ ןעליּפש

 .טינ ךילנײשרַאװ .ןענָאז טינ ךיא ןעק ,טדָאטש

 רענליו םעד ןיא ןהעזעג לָאמ עכילטע םהיא בָאה ךיא

 טעשטשילבענ ןעבָאה רעטרַאּפ רעד ןוא ןעשזָאל יד ןעוו .רעטַאעט

 עסייוו-רהָאלק טימ ,ּפענק ןוא ןעטעלָאּפע עשירעטילימ טימ

 ףךיז טגעלפ רע ןוא ,ןעמַאד עטריטלָאקעד טימ ןוא סעקשינַאמ
 ,פהוטש רעטסיימ-לעּפאק ןעכיוה םעד ףיוא ןעכירקפיורַא ,ןעזייווַאב

 ןעמענ טגעלפ רעטסעקרָא רעד ןוא ,עלעקעטש ן'טימ ןָאט-ךַאמ ַא

 ףעשרעה רעד ןזיא רע זַא ,ןעטכוד רימ ךיז טגעלפ -- ,ןעליּפש

 .אנליוו ןופ

 דניירפ רעטלַא ןיימ ןעווענ זיא ןעוועסיר ןופ רערהעל רעד

 ןענייז ןעקָארוא ענייז .להוש-ננונכייצ רעד ןופ ,וָאנַאזעיר

 סנעטסיימ טנעלפ רע .עינָאמערעצ ַא יװ רהעמ טינ ןעוועג

 -םיוא םהיא ןוא ,ץַאלּפ ס'רעליש םעד ףיוא ןעצעזקעװוַא ךיז

 -ַאמעג ךיז טָאה רענעי רעכלעוו ףיוא ,רוניפ עצנַאנ יד ןעלהָאמ

 ןייז םהיא "טכיררַאפ, רע ןזַא ,ןעסייהענ טָאה סָאד .טרעט

 .ןענעכייצ ףרַאד ןעמ יוװ םהיא טזייוו ןוא טייברא

 ףעליש עלא ןעביילקמורַא ךילנהעווענ ךיז ןענעלפ םהיא םורַא

 זנוא ווָאנַאזעיר טנעלפ ,נידנעוועסיר ןוא גידנעציז .סָאלק םעד ןופ
 ייב ןעטלַאה ךיז ןעגעלפ רימ עכלעוו ןופ ,ןעטָאדקענַא ןעלהעצרעד

 ,סעזייר ענייז ןענעוו ןעלהעצרעד ךיוא זנוא טנעלפ רע .ןעטייז יד

 -רעביא עשיטסירָאמוה טימ לוֿפ ןעוועג ןענייז ןעננורעדליש ענייז
 טימ ןערעפעפַאב גנולהעצרע ַאזַא רע טנעלפ טּפָא .ןעגנוביירט

 .ןעטייהלעצנייא ענידנעטשנאנוא ץנַאג

 םהיא זיא ,קיטַאמעהטַאמ ןופ ןעמַאזקע ןַא ףיוא ,לָאמ ןייא

 טכילפ ןייז ,רעבעג-גנוטכַא יד ןופ רענייא ןייז וצ ןעמוקענסיוא
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 רענייא ןעביירשרעביא טינ ןעלָאז רעליש יד זַא ,ןהעז וצ ןעוועג זיא

 ענייז טימ טייברא יד ןָאט לָאז רעדעי זַא ;ןערעדנַא םעד ןופ
 טָאה ,טכילפ ןייז ןעליפרע וצ טָאטשנא רעבָא .ןעטפערק ענעגייא

 ,ערעכאווש יד ןעפלעהסיוא ןעסייהענ ןיילַא רעליש ערעסעב יד רע

 -ּפעש ,ןעפורעג ייז וצ רע טָאה --- ! רעגידעבעל ! רעכיג ---

 ערעי ןעמוקניירַא ןעק רָאטקעריד רעד -- ,רעטרעוו יד גידנעשט

 ,טונימ

 -ייווצ םוצ רעליש ןייא ןופ ךעלעטעצ ןעגָארטענ ןיילַא טָאה רע

 .ןעט

 טָאה סאלק ןעטשרע םעד ןופ סנעמאזקע יד  וצ

 .ןעגנונכייצ טימ טפעה ַא ןעלעטשוצ טפרַאדַאב זנוא ןופ רעדעי

 רבח ןיימ ןעטעבענ ךיא בָאה ,ןיילא ןעגיטרעפוצ-וצ סָאד טָאטשנָא

 -עסירענמיוא רימ רַאפ טָאה רע ןוא ,רעלטסניק םעד ,ן'טַאלבדלָאנ

 ךיא ןוא ,ןהעש-רעדנואוו ןעווענ זיא סע .ןעכַאז ץוט ַא ייב טעוװו

 -ָארּפ םענענייא ןיימ סלא סרָאטַאנעמַאזקע יד טגנַאלרעד סָאד בָאה

 טָאה ווָאנַאזעיר .ןערעדנואווּפָא טנעקעג טינ ךיז ןעבָאה ייז .טקוד

 ךיז טָאה רע .טיײברַא ןיימ טינ זיא סע זַא ,ןענַאטשרַאפ ךילריטַאג
 ךיא .ןעביול רימ ןעפלָאהענ ןוא ,גידנעסיוו טינ טכַאמעג רעבָא

 .ןעוועסיר רַאפ "עקטעימטָא, עטסכעה יד ןעמוקַאב ןַאד בָאה

 טנעלפ ,סנעטסגינייוו ךָאוו ַא לָאמ ןייא ,רהָאי ריפ עצנַאנ יד

 ןעמ טָאה ןינולַאק .טפירש-דנַאה ןופ רערהעל ַא ןעמוק זנוא וצ

 -ָאעג ףיוא ןעקַארוא ןעבענענ ךיוא זנוא טָאה רע .,ןעפורעג םהיא

 -ַאב וצ ןעוועג זיא טײברַא-טּפיוה ןייז רעבָא ,גנונכייצ רעשירטעמ

 ןענרעל רעליש עגיטפנוקוצ ערעזנוא ןענעק ןעלָאז רימ זַא ,ןעגרָאז

 .טפירשדנַאה ערַאברעדנואו א טאהענ טָאה ןײלַא רע ,ןעביירש

 ,ךיוא ןעלהָאמ ןיא רעלטסניק ַא רַאפ ןעטלַאהעג רעבָא ךיז טָאה רע

 -ַארּפ , יד ףיוא שינערעהוצנָא ןעבעג גידנעטש זנוא טגעלפ רע ןוא

 -עג טלָאװ רע יװ ױזַא ,טנערעלעג םהיא ןעבָאה סָאװ ,"ןערָאסעּפ

 -ענ רע טָאה ןע'תמא ןיא .עימעדַאקַא-טסנוק עכיוה ַא טנידנע

 -עלפ .עניטכיוו ןייק טינ ,ןעוועסיר ןופ לעכלהוש ַא סעּפע טנידנע

 ,םהיא ןופ ןעכַאלּפֶא גירנעטש רימ ןענ

 ןוא .ןעקעטש ַא יװ רַאד ןוא קנַאלש ,ךיוה ןעוועג זיא רע
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 -גיטכיוו רעד ןעוועג טלָאװ רע יו ױזַא ,ענשזַאװ רע טנעלפ ןהענ

 ,רערהעל עלַא ןופ רעטס

 -ָאנ ן'טימ שטייד א ןעוועג זיא קיטסַאנמינ ןופ רערהעל רעד

 רע .עעמרַא רעשטייד רעד ןופ רעציפָא רענעזעוועג ַא ,רהאמ ןעמ

 רע טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,טקַאט טימ ןעטלאהעג ךיז טָאָה

 ,טנעצקַא ןעשטייד ַא טימ טדערעג רע טָאה שיסור .,ץיוו א ןענָאז

 טָאה אפוג טנעצקַא רעד ןוא .ןעזיירג עשילַאקיטַאמַארנ ןהָא רעבָא

 .ףרַאש וצ ןעננולקענ טינ ךיוא

 .טונ טנעקעג רע טָאה ךַאפ ןייז

 ףיוא ןעבעגעג גנוטכַא ןעבָאה סָאװ ,"סעלעטַאריזדַאנ, ייווצ יד

 רעננערטש רעד סָאװ ןעסעיינ יד ןופ ענייא ןעוועגנ ןענייז ,רעליש יד

 ייז ןופ רענייא .טרהיפעגנייא טָאה ווָאקינלעטַאס רעגיהורמוא ןוא

 -סאוואטעיווס -- רעטייוצ רעד ;יקסוװָארעבור ןעסייהעג טָאה

 .ווָאקָאט

 רעד ,?לעטידָאװיַאמסיּפ , רעד ןעווענ ךיוא זיא יקסווָארעבור

 רעכעה לעסיב ַא ,רעגניא ןעוועג זיא רע .ָארויב רעד ןופ רעטערקעס

 ןעוועג זיא רע .עגעלָאק ןייז יו רענידעבעל ליפ ןוא סקואוו ןיִא

 סע יװ ןוא .שנעמ רעשיגרענע ,רעניהעפ ַא רעבָא ,עצינַאיּפ ַא

 עטסגיהעפ ןוא עטסערנ ןייז רע טגעלפ ,םירוכש טימ טּפָא טפערט

 .ןעפיוזַאב ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןַאד דארגנ ןעזײװסױרַא טייקגיטעהט

 ןעועג ןיא רע ןעוו ןוא ,גנילביל ס'ווָאקינלעטַאק ןעוועג זיא רע

 ןא עכלעוו רַאפ ,ןעכַאז ןענָאז וצ ןעביולרע ךיז רע טנעלפ ,רוכש

 ,רעניטסול ,רעכילהערפ ַא .ןעדײנשּפָא טינ ןעסורט טלָאװ רערעדנַא

 .לרעק רעטנַאסערעטניא

 קָאשטראיד א יו ןהעזענסיוא טָאה ווָאקָאטסָאװַאטעיװס

 ןייק ןוא ןענַארק ןייק .עכריק רעשיסור רעמירַא ןַא ןופ (שמש)

 ןייז ןוא ,ןעגָארטעג טינ ןעבעל ןייז ףיוא רע טָאה דמעה-רעביוא

 בור סָאד .רילָאק ןעיולב-לעקנוט ַא ןופ ןעוועג זיא ?עכיטדזַאנ

 קַאבַאט קעמש ַא טימ ,ןעטניה ףיוא טנעה יד ןעטלַאה רע טנעלפ

 .טנַאה רעטכער ןייז ןופ רענניפ ייווצ ןעשיווצ

 ּפיט ַא -- רעטונ ַא ,רעליטש ַא ,רעכילרהע ןא ןעוועגנ זיא רע

 "טע יו רהעמ טינ ןעוועג טלַא זיא רע םנה .רוד ןעניטייצרַאפ ַא ןופ
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 ןוא ,חלג ףיוא טרידוטשענסיוא טָאה רע .רהָאי גיצרעפ ןוא עכיל

 ,םינּפ ןייז ףיוא טלעניזעגּפָא יו ױזַא ןעווענ זיא עירָאנימעפ יד

 ןוא ,גנַאג ןייז ףיוא ,ךיז ןעדיילק טרַא ןייז ףיוא ,דרָאב ןייז ףיוא

 ןעטכיילאב טפָא טנעלפ סָאװ לעכיימש ןעבילרהע ,ןעטונ םעד ףיוא
 .םינּפ ןייז

 ןוא ,ןערהָאי-רעדניק ענייז ןופ ןעלהעצרעד זנוא טנעלפ רע

 ,עירָאנימעס רעד ןיא ןערהָאי ענייז ןופ ךילכעזטּפיױה

 -רע זנוא רע טכָאװ ,םהיא ןָא טדנעװענ ךיז טלָאװ סע ןעוו

 -ישט רעיירט ַא ןעווענ רעבָא זיא רע .ןעטייהיירפ יײלרעלַא טביול

 רַאפ יו טאהענ ארומ רע טָאה ןע'װָאקינלעטַאק רַאפ ןוא ,קינווָאנ

 ,רעייפ

 ןייק סעלעטַאריזדַאנ ייווצ יד ןופ רימ ןעבָאה לכה ךס ןיא

 -מָאק רעייז טַאהעגנ ביל ןעבָאה רימ .טַאהעג טינ ןעגנוקירדרעטנוא

 .ןעלהיפעג עכילדניירפ טַאהעג ייז וצ ןעבָאה ןוא עינַאּפ

 ןעזיד וצ טינ ךילטנעגייא טרעהעג ,םָאנָאקע רעד ,יקצָארט

 ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ יד ןעגעוו רעבָא גידנעדייר .לעטיּפַאק

 .ןעּפיהרעביא טינ םהיא ןעמ ןעק ,זנוא םורַא ןענופעג

 טָאה רע ןוא ,שנעמ רעשיטקארּפ ,רענולק ַא ןעוועג זיא רע

 תופינח ןהֶא ,עטסטלע ענזירּפַאק טימ ןעמוקוצסיוא יוװ טסואוועג

 ,זנוא .,דיא סלא ךיז וצ טקעּפסער ןייז גידנערילרַאפ טינ ןוא

 טימ ןעדירפוצ ןעוועג ןענייז רימ .טוג טלעדנַאהַאב רע טָאה ,רעליש

 .לבש ןייז ןוא טקאט ןייז טרעדנואווַאב ןעבָאה רימ ןוא םהיא

 ַא טימ, גיצרעפמ רהָאי ַא ןופ ןַאמ רענהעש א ןעווענ זיא רע

 ןעגולק ַא טימ ,לעדרעב עניורב ענערָאשעגמורַא-גידכעלייק עטכידעג

 ,לעכיימש

 "ענ ןיא ןוא ,להוש-רעניבַאר רענליוו יד טנידנעעג טָאה רע

 .םורפ ץנַאנ ןעוועג רע זיא ךָאד .שנעמ רעטנענילעטניא ןַא ןעוו

 טָאה רע ןוא ,ךעלשידיא ננערטש טרהיפענ ךיז טָאה זיוה ןייז

 -ַאֹּפ ןעוועג זנוא ייב זיא רע יו ױזַא רעבָא .טנעװַאדעג גָאט עלַא

 ,טכאלעגסיוא טינ סָאד רימ ןעבָאה ,רעלוּפ

 ,עשטשילישטוא עיאנדָארַאנ רעד ןיא ןעננַאנענ ןיב ךיא ןעוו

 ןעזיד ןופ ןעלהוש עלַא רעביא "?לעטַאריזדַאנ, רעד ןעוועגנ רע זיא
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 געט עכילטע ןענייז סָאװ רעליש יד ןעביירשרַאפ טנעלפ רע .טרָאפ

 עכַאזרוא יד ןעניפעגוצסיוא ,ןעכוזַאב ייז טנעלפ ןוא ןעמוקעג טינ

 .טייהנעזעוובא רעייז ןופ

 ןעוועג רערהעֶל ערעזנוא ןענייז ןעשנעמ טרָאס א רַאפ סָאװ

 ? ןעשנעמ סלא
 ךיא זַא ,ךיא ?היפ ,ענַארפ עזיד טציא ךיז ?עטש ךיא ןעוו

 ייז ןענייז זנוא ייב .ןערעפטנע וצ רהיא ףיוא דנַאטשמיא טינ ןיב

 עכלעזַא ףיוא ןוא ,"עטכעלש, ןוא "עטונ, ףיוא טליײטרַאפ ןעוועג

 ןענייז רימ ."טינרָאג ןעסייוו, סָאװ עכלעזַא ןוא "ןעסייוו , סָאמ

 "רעטקַארַאכ ןעבָאה וצ טלעקיווטנע גינייוו וצ ןוא גנוי וצ ןעוועג

 .ףירנַאב

 ? ןעבעל ס'רערהעל ןייז ןופ לעגניא ַא סייוו סָאװ : םעד ץוח ַא

 ןעסיוועג ַא זיב ,זיא סָאד ןוא ,עלָאר ןייא ןיא רָאנ םהיא טהעז רע

 .עלָאר-רעטַאעט ַא ,דַארג

 ןייז טינ טָאה ,רעליש ענייז רַאפ רעמיצ-סַאלק ןיא רערהעל ַא

 "ייטש ןעסיוועג ַא ףיוא טעיארטסעגנָא זיא רע .,"ךיא, םענענייא

 -ריטַאנ ןייק םינ ןענייז טירט ענייז . ."עירופ , ַא טכַאמ רע .רעג

 ַא ןעו ןעטלעז ;עכילריטַאנ ןייק טינ זיא עמיטש ןייז ; עביל

 אטישּפ ַא .ךילריטַאנ טולָאסבַא רעליש יד טימ ךיז טלאה רערהעכ

 ןוא םורַא ןעװ ,ןעטייצ ענעי ןענעוו ךיז טלעדנַאה סע ןעוו ןיוש

 ןַא .םזירַאטילימ ןעשירַאצ ןופ טסייג רעד טשרעהעג טָאה םורַא

 -נייא ןעטלַאה וצ ךיז טכייל טינ טּפיוהרעביא זיא ןעשנעמ ןערעטלע

 ףיוא דניק ןיילק ַא טימ רעטומ ַא ןעד טדער .לעגניא א טימ ךאפ

 | ? רעגייטש ןעכילנהעווענ רהיא

 ערעזנוא ףיוא ןעציז רימ ,קָארוא רעד ןָא ךיז טננאפ סע

 ?ייו ,ןעצראה ןיא קערש טימ ענינייא --- ןעטראװ ןוא קנעב

 ןןעבעגעגפיוא טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד טנרעלעגסיוא טינ ןעבָאה ייז

 ןערעװ וצ ןעפורעגסיוא שנואוו ַא ןוא דלודעגנוא טימ ערעדנַא

 ףיוא ךיז טנעפע סע ."עקטעימטָא , עביוח ַא ןעמוקַאב וצ ןוא

 ןעיולב ןייז ןיא ,רערהעל רעד ךיז טזייװאב סע ,רהיט יד

 "לַאנרושז, םעניד ,ןעסיורג ןייז טימ ,ּפענק ענעשעמ ירד טימ קַארפ

 ,ןעטַאדלָאס יו ,לעטש א ךיז ןעביג רימ .םערָא ן'רעטנוא
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 "רעה .ןעטַאדלָאס יו ,קירוצ ץעז ַא ךיז ןעכיג רימ ןוא

 יוד טנעכייצראפ ןוא ןעמענ יד סיוא טפור ,רעדינַא ךיז טצעז

 .רעליש ןעטשרע םעד סיוא רע טפור ךילדנע .ןעלהעפ סָאװ

 ,ןעגנילביל ענייז ןופ רענײא טינ ןיא רעליש רעד ביוא

 טלַאה רערהעל רעד  ,ליּפש ןזיומ-ןואדץַאק א ןָא ָאד ךיז טננַאפ

 רע .אנוש א ס'רעליש םעד ןעוװעג טלָאװ רע יװ ױזַא ךיז

 ןוא .טנרעלענ טינ קָארוא םעד טָאה רע זַא ןעּפַאכ םהיא ליוװ

 .רהאפעג יד ןעמוקוצרעכיא טגנערטשעגנָא ןיא ל?עגניא רעד

 ,ננילביל ַא םתס רעדָא ,רעליש רעטוג ַא זיא רעליש רעד ביוא

 .טייהרעכיז ןופ ןָאט ַא טימ ,ךילהערפ ןוא יירפ רע טרעפטנע

 ןעגנורדענכרוד ץלא ענעצס יד זיא ןיז ןעסיוועג ַא ןיא רעבָא

 טעװעטעקַָאק רעליש רעטונ רעד ,טײקשילַארטַאעט ַא טימ

 רשפא טלעטש רע  .רעליש ערעדנַא יד ראפ ?עסיבַא טכייליפ

 ןוא ,רערהעל םעד ייב ףיקת ַא ןיא רע זַא ,טקַאפ םעד סױרַא

 יד ייב גננומיטש עמהענעגנַאנוא ןַא ןעפאשעג טרעוו ייברעד

 .רעליש ערעדנַא

 ןֶָא ,רערהעל םעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןָא ךיז טעדנעוו ץְלַא

 יד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןָא ,רעליש םעד ןופ רעטקַארַאכ םעד
 ןַא .טכייליפ ןעדנעטשמוא עלעיצעּפס ןָא ןוא ,רעליש ערעדנַא
 ַא ןיא טריטסיזקע טיײקכילריטַאנ ןוא טייקכאפנייא עטולָאסבַא
 .ןעטלעז סלאפנעדעי רעמיצדסַאלק

 רערעדנַא ץנאנ ַא רערהעל רעד זיא םייהרעד ןיא ךיז ייב

 ןא ףױא טפאשלעזענ ןיא ךיז טניפעג רע ןעװ .שנעמ

 קירוצ ןוא ןיה םורש טהעג רע ןעוו רעדָא ,ואוו ץעגרע דנעווָא
 ןעקנאדעג ענייז טימ ןיײלַא רענייא ,רעמיצ םענענייא ןייז ןיא
 ;שינעפעשַאב ערעדנַא ץנַאנ ַא רע זיא ןַאד -- ןעלהיפעגנ ןוא
 ןעבָאה ןעכלעזַא סלַא ;ןהעזעג טינ םהיא רימ ןעבָאה ןַאד ןוא
 .טנעקעג טינ םהיא רימ

 וצ ;טַָאהעג ביל רימ ןעבָאה רערהעל יד ןופ ענינייא
 וצ .טפַאשדנייפ טימ ןעטלַאהרַאֿפ ךיז ריס ןעבָאה ערעדנַא

 .גנוטכאדעפ---ערעדנַא וצ ;טקעּפסער טלהיפעג רימ ןעבָאה ענינייא

 ןעװעג ןענייז ייז וצ ןעננוהיצַאב ערעזנוא יצ רעבָא סייוו רעוו
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 ייז ןעבָאה רימ ןוא ,טנעקעג טינ ייז ןעבָאה רימ ? טעדנירנַאב

 .ןענַאטשרַאפ טינ

 -רַאפ טינ ךיוא ןוא ,טנעקעג טינ ךיוא ןעבָאה זנוא ייז ןוא

 ןעוועג ןעטלָאװ ייז יו ױזַא ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה ייז .,ןענַאטש

 .ונוא ןופ ליימ ַא רַאפ

3 

 גנודליב להוש -- ? טוטיטסניא רעד ןענַאטשעג זיא ךיוה יו

 .להוש רעד ךָאנ גנודליב ןוא

 ףיוא טלייטוצ ךילנהעווענ ןערעוו ןעטלַאטשנַא-סגנודליב יד

 ,דַארג ןעטסכעה םעד וצ ןערעהעג ןעטעטיזרעווינוא יד ,ןעדארג

 .װ ,ז .א ,ןעלעטימ םעד וצ סעיזַאנמיג יד

 ַא רַאפ טנעכערענ ךיז ל?עיציפָא טָאה טוטיטסניא רעד

 -סגנודליב רעלעטימ ַא) "עינעדעװַאז עיַאנבעשטוא עיענדערס ,

 טָאה םעטיזרעװינוא ןיא .עיזַאנמסיג א יו יוזא ,(טלַאטשנַא

 ןעמ .ןעמונעגוצ טינ טוטיטסניא ןופ טַאטסעטַא ןַא טימ ןעמ

 ַא ןופ טַאטסעטַא ןַא טימ ןעמונעגוצ טינ ךיוא רעבָא ןיהַא טָאה

 ַא ןופ טַאטסעטַא ןא אקוד טרעדָאפעג ךיז טָאה סע .ל?הוש-לאער

 יד ןיא לייו ךילכעזטּפױה ןעװעג ןיא סָאד .עיזַאנמיג

 טָאה .שיכירג ןוא ןײטַאל טנערעלעג ןעמ טָאה סעיזאנמיג

 עכלעוו ןעכַאז עגינייא טנערעלעג רַאפרעד טוטיטסניא ןיא ןעמ

 -ָאלשעננייא ןעוועג טינ סרוק ןעשיטסיזַאנמיג םעד ןיא ןענייז

 ַאזַא ןוא קיגָאגַאדעּפ ,טפַאשנעסיוװ-רוטַאנ ,שיאערבעה :ןעס

 עשינָאגאדעּפ יו דנַאטשנעגעג ןעדנערהעלַאב ןוא ןעטנַאסערעטניא

 .עינָאלָאּפַארטנַא

 לעסיבַא ןעגנַאגעג עיזַאנמינ ַא ןיא ןעמ זיא קיטַאמעטַאמ ןיא

 -ירט טנערעלעג ןעטרָאד טָאה ןעמ  .זנוא ייב יו רעטייוו

 טָאה רעבָא רַאפרעד .עיפַארנָאמסָאק לעסיבַא ןוא עירטעמָאנָאג

 ; רעכילדנירג טנערעלעג ארבענלַא ןוא עירטעמָאעגנ זנוא ייב ןעמ

 -נעד עשינָאל ןעלקיווטנע וצ לעטימ ַא סלַא ,גנודליב-?הוש ןיא ןוא

 -לעז רעד וצ ןוא ,"חומ םעד ןעפרַאש , וצ ,ןעטייקניחעפ-סגנוק
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 עירטעמַאעג זיא םעד ףיוא -- ןערינילּפיצסיד םהיא טייצ רעב
 .ניטכיוו רעייהעגנוא

 רע ןעוו ,ןעמוקאב טָאה רעליש ַא סָאװ טַאטסעטַא רעד

 סָאד טסייה יוזא ןוא) ןעסייהעג טָאה ,עיזַאנמיג טגירנעעג טָאה

 -ענפיוא ןופ טַאטסעטא, (ךיוא טנייה רעדנעל עליפ ןיא ךָאנ

 ,שנעמ רענלָאּפ ַא ןיא ןעמ זַא ,טסייה סָאד ?.טיײקנעסקַאװ

 רעד :טגָאזעג ןיוש יו רעבָא .עיסעפָארּפ ַא ןערידוטש וצ טיירג

 -ימ ערעדנא עלַא ןוא עיזַאנמינ ַא ןעשיווצ דישרעטנוא טּפיוה

 רעטשרע רעד ןיא סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא ןעלהוש-לעט
 ,טינ ערעדנַא יד ןיא ןוא שיכירנ ןוא ןייטַאל טנרעלעגנ ןעמ טָאה

 עזיד ןעכַאמ סָאװ ,יד טימ ןענַאטשרַאפנייא טינ ןיב ךיא

 וצ זא ,ביולנ ךיא ,טנַאה רעד טימ קעווא ןעכארּפש עטלַא ייווצ

 ןעכארּפש ייווצ עזיד ףיוא .גניטכיוו ייז ןענייז סרוק-סגנודליב א

 עניטנייה רעזנוא רעכלעוו ףיוא ,רוטלוק יד ןעסקאוועגסיוא זיא

 -רעטומ יד ,םעד ץוח ַא ,זיא ןייטַאל ןוא .טעדנירגענ זיא רוטלוק

 ןוא ,תונושל עטריזיליוויצ עניטנייה יד ןופ עכילטע ןופ ךארּפש

 -יליוויצ ע ַא ןיא טכיורבעג ןערעװו רעטרעוו עשינייטַאל ןעסַאמ
 .ןעכַארּפש עטריז

 ןופ ענַארפ ַא ,ןעמעלַא ךָאנ ,רעבָא זיא ענַארפ טּפיוה יד

 רעליש רעד יצ טינ ןוא ,גנולקיוטנע עגיטסיינ עניימענלַא

 .שרעדנַא סעּפע רעדָא סָאד דָארנ טנרעל

 -לעטימ ןוא ןעלהוש-סגנַאפנֶא יד ןיא טנערעל ןעמ סָאװ
 להוש יד .גנולקיווטנע ערעטייוו רַאפ טנעמאדנופ ַא זיא ןעלהוש

 טעװ רע סָאװ ,גנודליב רעד וצ ןעניטרעפוצ רעליש םעד ףרַאד

 ,ןעלאנרושז ,ןעננוטייצ ןעזעל ךרוד --- ןעמוקַאב ןיילַא ךָאנרעד
 ןעבעל סָאד -- רעכיב עלַא ןופ ןעטסניטכיו םעד ןוא רעכיב

 .אפוג

 להוש רעד ןופ עבאנפיוא יד :לעטרעו רעטלַא ןַא זיא סע

 ."ןענרעל ךיז ןענרעל  וצ רעליש םעד זיא

 עכלעוו ןהֶא ,ןעדנַאטשנענענ ןַארַאפ ןענייז סע ,ךילריטַאנ

 -יז עכלעזא .טאהעג טינ ןעניז ןייק טלָאװ סרוק-סגנודליב ַא

 -טעמָאעג ,קיטעמפירַא ,עירָאטסיה ,עיפַארנָאעג ,קיטאמארג ןענ

 ,םעטסיס עטונ ַא טימ ייז טנערעל ןעמ יצ .ארבעגלַא ןוא עיר
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 ,ךַאפ ןייז טהעטשרַאפ רערהעל רעד יצ ;עטכעלש ַא טיס יצ

 -רעל טינ ןעדנַאטשנעגעג עזיד לָאז ןעמ טכעלש יװ --- טינ יצ

 ןעבָאה וצ טינ .ןעזָאלוצכרוד רָאג ייז יו רעסעב ץלַא זיא ,ןענ

 .םייהנעסיוונוא עטולָאסבַא טסייה ייז טימ טפַאשטנאקַאב ןייק

 יז ןהֶא .טנעמַאדנופ םעד ןופ ןייטש-?עקניוװ רעד ןענייז ייז

 .ןעיוב וצ סָאװ ףיוא ַאטינ זיא

 ןייז ןופ ןעטייהלעצנייא ןעסעגרַאפ רעליש רעד ןעק רעטעּפש

 ףירגַאב רענײמעגלַא ןא קיטַאמעטַאמ ,עירָאטסיה ,עיפַארנָאעג

 רעד טהעטשַאב םעד ןופ ןוא ,רעמיא םהיא ייב רעבָא טביילב

 .ץנעגילעטניא ןייז ןופ טנעמַארנופ

 ואוו ,להוש ןיא גָאט עַלַא טהענ לעדיימ א רעדָא לענניא א

 גָאט ,ןייא גָאט .ןעטרַאק עשיּפַארנָאעג ןעגנעה טנעוװו יד ףיוא

 ַא ,אּפָארייא ןופ עטרַאק ַא ךיז רַאפ ןעניוא יד ןעבָאה ,סיוא

 יז טּפַאז דניק סָאד .ןעטַאטש עטנינייארַאפ יד ןופ עטראק

 רעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליּפש סָאד ןוא .טסייג ןייז ןיא ןיירַא

 םהיא ןיא רעטעּפש טרעוװ עכלעוו ,טייקכילנעזרעּפ רעטעדליבעג

 טינ לָאמנייק עיפַארגָאעג ןייק טָאה סָאװ רעד .טלעקיווטנע

 -עג טנאקאב טינ לָאמנייק רקיע רהיא טימ זיא ןוא טנערעלעג

 .רעדנילב א יװ יוזא ןעגנוהיצַאב עסיוועג ןיא זיא ,ןערָאװ

 "פיוא ןעדנעטשמוא עסיוועג רעטנוא ןעמ ןעק ןעזעל ן'טימ

 טהעג סָאד .להֹוש ןיא ןענרעל טימ יוװ רהעמ טכייליפ ןָאט

 ףיוא טינ רעבָא ,ערעטייוו ףיוא ,םינינע ערעדנַא ףיוא רעבָא

 "עג ןעפורעגנָא ָאד ןענייז סָאװ יד יוװ ,ןעדנַאטשנענעג עכלעזא

 .ןערָאװ

 ןעמ ואוו ,ץַאלּפ א סלַא ָאזלַא טוטיטסניא םעד ָאד ןעמענ רימ

 םעד ,גנודליב ןופ טנעמַאדנופ םעד ןעבענעג רעליש םעד טָאה

 -טסבלעז וצ ןעטיירגוצ םהיא לָאז סָאװ ,גנוהיצרע אזַא ןופ רקיע

 סלַא ןוא .ןעגנורהאפרע-סנעבעל ןוא ןעזעל ךרוד גנולקיווטנע

 לעּפַאטש ןעבלעז םעד ףיוא ןענַאטשעג סיוועג רע זיא רעכלעזא

 דארג םעד וצ גוצאב ןיא .להושדלַאער ַא רעדָא עיזאנמיג א יו

 וצ טרעהעג רע טָאה ,ןעמוקַאב טָאה רעליש רעד סָאװ גנודליב

 .הנרדמ רעבלעז רעד
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 טוטיטסניא רעד ךיז טָאה ?עיציפָא זא ,טנָאזעג בָאה ךיא
 םוצ  .עיזַאנמינ א יו יא ,?להוש-לעטימס א רַאפ טנעכערענ
 ,טסניד רעטילימ ןעגעוו טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ; ליּפשייב
 א ןעבעגעג טייל עננוי עטרידוטשעגסיוא יד גנוריגער יד טָאה
 טייצ יד טרענעלקרַאפ טָאה ןעמ ,טסייה סָאד ,"עטָאגל, עסיווענ
 ךַארג ַא ראפ סָאװ טדנעװעג ךיז טָאה סע .טסניד רעייז ןופ
 א טָאה גנוהיצאב רעזיד ןיא ןוא ; טנידנעעגנ ןעבָאה ייז להוש
 -םינ א יװ טפַארק עבלעזיד טַאהעג טַאטסעטַא רעקסטוטיטסניא
 עבלעזיד ןעבעגעג ןעטגידנעעג םעד טָאה רע .רעשיטסיזַאג
 ."עטָאגל,

 -לַאהעג רעבָא טוטיטסניא םעד טָאה גנוניימ עכילטנעפע יד
 רימ ןענייז ךילטפאשלעזעג ןוא ,עיזַאנמיג א יװ רעגירעדינ ןעס
 רענייא ןעװ .ןעטסיזַאנמיג יד יו רענירעדינ ןענַאטשעג ךיוא
 רע טנעלפ ,טסיזַאנמיג א טימ ןעוועג טנַאקַאב זיא זנוא ןופ
 ,םעד טימ ןעמהירַאב ךיז

 -וי רעדָא רָאטקָאד רעניטפנוקוצ א ןעוועג זיא טסיזַאנמיג א
 טלייטרואראפ ןעוועג ןיא קישטוטיטסניא רעד דנערהעוו ,טסיר
 דישרעטנוא רעד ןוא .רערהעל-להוש ַא ןופ ערעירַאק ַא ףיוא
 טליּפשעג ךיוא ייברעד טָאה (סמרָאפינוי) ?סעמרָאּפ , יד ןיא
 טימ ,פענק עצרַאװש טימ םויטסָאק רעצרַאװש רעד :עלָאד ַא
 טינ ךיז טָאה קישטוטיטסניא םעד ןופ לעטיה רעצרַאװש רעד
 ענלעקינ יד טימ רידנומ ןעדנעשטשילב םעד וצ ןעכיילג טנעקעג
 םעד ןופ "ברעה, םענלעקינ םעד טימ ,"עיּפעק, רעד ןוא ּפענק
 .טסיזַאנמיג

 ,טנייה ךיילגרַאפ םעד ךַאמ ךיא ןעװ ,ןעמעלַא ךָאנ ןוא
 ןעטסיזַאנמיג יד ןופ ןעטסנוג וצ טקנוּפ ןעניטכיוו ַא ךיא העז
 -עמרַאזַאק רעזנוא .גנולקיוטנע ןופ עגַארפ רעד ןיא וליפא
 רימ .סקואוו ןעגיטסייג רעזנוא וצ גנורעטש ַא ןעוועג ןיא ןעבעל
 ןעטסיזַאנמיג יד .טלעו רעד ןופ ןעסָאלשעגסױא ןעוועג ןענייז
 טימ ןהעזעג ךיז ןעבָאה ייז ;ןהעגוצמורא יירפ ןעוװעג ןענייז
 רעד טימ גנורהירַאב ןיא ןעמוקענ רהעמ ליפ ןענייז ייז .ןעשנעמ
 -ַאמ ערעייז ןיא טלהיפעג ךיז טָאה סָאד .רימ יו טייקכילקריוו
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 -זאיוזַאר, ןעוועג ןענייז ייז .ןעדייר טרָא רעייז ןיא ןוא ןערעינ

 .ןעשנעמ ןעשיווצ רעגיטומ ,רעכילטלעוו ,"רענ
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 -יילַפ יילרעייווצ --- .ןעוועג ןיב ךיא רעליש א רַאפ סָאוו

 .ןעמייקגיס

 ,ןעמענ ,רעפיצ רעבָא ; טוג רהעז ךיא קנעדענ ןעכַאז עסיוועג

 -ניא ןייק טינ רימ ןיא ןעקעוורע סָאװ ,ןעטקַאפ ענעקורט ןוא

 ןעליּפש להוש ַא ןיא ןוא .ןעקנעדעג וצ רעווש רימ זיא ,סערעט

 סיוא רעליש םעד טמוק סע ןוא עלָאר עסיורג ַא ןעמענ ןוא רעפיצ

 .םינ טריסערעטניא םהיא סָאװ סָאד אקוד ןענרעל וצ

 רימ טלעפעג סָאװ ךוב א ןעזעל רעדָא ןענרעל טינ ןעק ךיא

 -ברוד ןענעק סאוו ןעשנעמ ךיא העז טירט ןוא טירש ףיוא .טינ

 -כיילג טולָאסבא ןענייז ייז עכלעוו וצ ,רעכיב רענילדנהעצ ןעזעֿכ

 וצרעד בָאה ךיא .ראגָאז ייז ןעגילייווננַאל עכלעוו רעדָא ,גיטליג

 ןוא ,קרעװ א ןענעייל וצ ןָא ביוה ךיא ןעוו .טינ דלודעג ןייק

 ,ןעפרַאװקעװַא דלַאב סָאד ךיא זומ ,טינ רימ טריסערעטניא סע

 ,ןעזעל ןיימ ןיא קעווצ רעלעיצעּפס ַא ןַארַאפ זיא סע ןעדייס

 רימ טמוק סע ןעו :טנאסערעטניא ןיא אפונ קעווצ רעד ןוא

 .לשמל ,קיטירק א ןעביירש וצ סיוא

 ךיוא .ןעקנעדענ וצ רעווש טּפיוהרעביא רימ זיא רעפיצ

 בָאה ךיא ןעו .ןעגיטפעשַאב וצ ךיז יז טימ רעווש רימ ןזיא

 ןיא ךיז ךיא טכארטראפ ,רעפיצ טימ לייז ַא ןענעכערוצפיונוצ

 יײרעטלַאהכוב וצ .ביוהנֶא ןופ ןעביוהנָא רעדיװ זומ ןוא ןעטימ

 .גיהעפנוא טולָאסבַא ןעוועג ךיא טלָאװ

 םהיא ןיא ךיא רעװ ,ָאי רימ טריסערעטניא ןינע ןַא ןעוו

 טלעפעג ךוב א ןעו .טרעטסײגַאב רעו ךיא ,ןעננולשרַאפ

 רעביא ץיז ךיא .ןעסיירּפְא םיוק םהיא ןופ ךיז ךיא ןעק ,רימ

 רעד טימ םהיא זעל ךיא .טכַאנ רעד ןיא ףעיט ןיב םהיא

 -נייא עטסנעלס יד קרעמַאב ןוא טיײקמַאזקרעמפיוא רעטספעיט

 ךיא ואוו םהיא ןענעװו טכארט ךיא ןוא .םהיא ןיא טייהלעצ

 .העג ןוא העטש
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 ךיא .גנַאל ףיױא ןוא טכייל ןיֹוש ךיא קנעדעג ךוב ַאזַא
 ןופ עכנַאמ עכלעוו ,ןעטייהלעצנייא עכלעזַא םהיא ןיא קנעדעג
 -ראפ ,ךיא יו ןורכז ןערעסעב לעיפ ַא ןעבָאה סָאװ ,רעזעל יד
 .דלַאב ןעסעג

 טָאה סָאװ סָאד ןוא ,דנַאטשרַאפ וצ ךייש זיא סָאװ סָאד
 -ַארד םעד וצ טרילעּפַא סָאװ רעדָא ,רעטקַארַאכ ןעכילדליב ַא
 ןוא טפַארק-סגנודליבנייא ןיימ ףיוא טקריוו ,להיפעג ןעשיטַאמ
 .קורדנייא ןעפיט א רימ ףיוא טכַאמ

 -סגנודליבנייא רהעמ ליפ טימ ןערָאװעג ןערָאבעג ןיב ךיא
 טנעמַארעּפמעט רהעמ ליפ טימ ןוא ,ןורכז ןעשינַאכעמ יו טפַארק
 ןעטלַא םעד ןופ ?הוש ַא ןיא גלָאּפרע ןעבָאה וצ ןוא .דלודעג יו
 ,טנעמַארעּפמעט יו רהעמ ךס א דלודעג ךיז טרעדָאפ ,טינש
 טפארק-סגנודליבנייא יו רהעמ ךס ַא -- ןורכז רעשינַאכעמ ןוא
 .דנַאטשרַאפ ןוא

 ךיא .,ןעוועג טינ לָאמנייק ךיא ןיב רעליש עטכעלש יד ןופ
 יד ןופ .ןעמַאזקע ןַא ףױא ןעלַאפעגכרוד םינ לָאמנייק ןיב
 .ןעוועג טינ לָאמנייק ךיוא רעבָא ךיא ןיב סטלק א ןיא עטסעב

 +לודעג יד ןעוועג רקיע רעד ןיא רערהעל ערעזנוא ייב
 סָאד ןעוועג רקיע רעד זיא רימ ייב ןוא ,ןעקנעדעג סָאד ןוא
 ,סערעטניא רעד ןוא ןהעטשרַאפ

 ,קינָאנַאדעּפ רעביא קרעװ עטסעב ןוא עטסעיינ יד ןיא
 ַאזַא טרעװ ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו םייצ רעד ןיא
 ,טוטיטסניא רעזנוא ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,יד יו םעטסיס
 .טמאדרַאפ ןוא טריקיטירק ףרַאש

 ףיוא ןענרעל רעליש ַא ןעבעג וצ עדָאמ יד טמַאדרַאפ ןעמ
 ןעגניירב וצ טדַאטשנַא זַא ,טרהעלקרע טרעוו סע .גינייווסיוא
 .ןעדָאש ןעסיורג א סע טגניירב ,ןעצונ

 -פיבנייא יד ןוא טייקניהעפ-סגנוקנעד יד טלעּפירקרַאפ סע,
 ןעטעטירָאטױא עטסעב יד ןערהעלקרע ױזַא -- .טפַארק-סגנוד
 וצ רעליש םעד טרעטש סע, -- .קינָאנַאדעּפ רעגיטני'ה רעד ןופ
 -טסבלעז ןייז טריזילאראּפ סע .תוחכ עגיטסייג ענייז ןעלקיווטנע
 ןעזָאלרַאפ וצ ךיז ןעניואוועג וצ םהיא טדָאטשנַא .טייקגידנעטש
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 םהיא ןעמ טניואוועג ,ןעטפערק עניטסייג ענעגייא ענייז ףיוא

 "עג טָאה גנורהַאפרע יד "ןעווערבוז, ן'פיוא ןעזָאלרַאפ וצ ךיז

 -נוא רעדניק עניהעפ ןופ טכַאמ םעטסיס עטלַא יד ןַא ,ןעזיוו

 .םינָארַאנ -- רעדניק עדנעקנעד ,ענולק ןופ ; עגיהעפ

 םעד ףיױױא ןָא ןעזייו עניטנייה רעקיגָאגַאדעּפ עטסעב יד

 ןופ ןעשנעמ עסיורג יד ןופ ?הָאצ ערעיוהעגנוא ןַא זַא ,טקַאפ

 ןעטוג ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה ,םינואנ ערהיא ןופ ,טלעוו רעד

 עכלעוו ,ןעטייקגיהעפ ערעדנַא טָאהעג טָאה ייז ןופ רעדעי .ןורכז

 ,ןעגנירדניירא טנעקעג ןעבָאה .ייז .ןורכז יו רעגיטכיוו ןענייז

 ףעיט ןעוועג ןזיא ייז ןופ רעדעי ןוא .ןעפַאש ןוא ןעמהענַאב

 רערעיוהעגנוא רעזיד בילוצ ןוא .ךַאפ ןייז ןיא טריסערעטניארַאפ

 -ענ ןינע ןעלעיצעּפס ןייז ןיוש רע טָאה טייקטריסערעטניאראפ

 .טרעקרַאפ םינ -- ןורכז טננערב סערעטניא .ךיוא טקנעד

 -בוז, טרעדָאפעג אקוד ןעבָאה טוטיטסניא ןופ רערהעל יד

 לָאז ,ןעק נע ד ֹוצ טדָאטשנַא ןַא ,טרעדָאפענ אקוד ,"עקווָאר

 .ןעקנעדענ ןעמ

 ףעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו טייצ רעד ןיא רָארנ

 -ערעטניארַאפ ןעגָאלָאכיסּפ ןוא ןענָאגַאדעּפ רענַאקירעמַא ןענייז

 רעד ןופ רעהעטשרָאפ ןעסיוועג ַא ןענעג ןעקיטירק ןיא טריס

 יד ךיז טימ טריטנעזערּפער רע .עינָאנַאדעּפ רענאקירעמַא

 רערהעמ ןע ק נע ד עג ןופ אקוד טלַאה רע .םעטסיס עשינַאכעמ

 יקַארּפ ,ערעסעב טינ סָאד זַא ,טבילג רע .ןעק נע ד ןופ יװ

 רעד סָאד רקיע רעד זיא םהיא ייב .ןעטַאטלוװער ערעשיט

 רעד .ןובשח ַא ןופ הרוש עטשרעטנוא יד ןעסיוו לָאז רעליש

 סָאד -- הרוש רעטשרעטנוא רעזיד וצ טרהיפ רעכלעוו ,לכש

 .ןעפרָאװעגסױרַא םהיא ייב זיא

 ַא טשרעהעג אקירעמא ןיא טָאה לוש עשיגָאגַאדעּפ עזיד

 רעכיב עניטכיוו .טריקַאטַא יז טרעוו רעבָא טציא ,טייצ עגנַאל

 ןיא ןוא דנַאלננע ןיא ןערָאװעג ןעבירשעג םעד ןעגעג ןענייז

 ןענייז אקירעמַא ןופ ןעגָאנַאדעּפ ערעסעב יד ןוא ,דנַאלשטייד

 .ייז טימ ןענַאטשרַאפנייא נידנעטשלָאפ

 -עמ ץלַא טָאה טוטיטסניא רעזנוא ןופ םעטסיס עטלַא יד

 לעגניא ַא ןוא .טייברא ןישַאמ ןיא טלעדנַאװרַאפ ,טריזינַאכ
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 טנעקענ טינ סָאד טָאה רעניימ יװ טנעמַארעּפמעט ַאזַא םימ
 ,ןעגָארטרַאפ

 -ער ,טריטסעטָארּפ רוטַאנ ןיימ טָאה םעטסיס רעזיד ןעגעג
 ךיז געלפ ךיא .גנומיטש ןיימ ןעכערבוצ טנעלפ סע  .טריטלָאװ
 .ךילקילגנוא ןעלהיפ

 רעבָא ,טגילייװגנַאלעג רימ ןעבָאה ןעקָארוא יד ןופ עטסיימ
 -עטניא טינ רימ טָאה אפוג דנַאטשנעגעג רעד לייוו אקוד טינ
 עכלעוו ,ןעדנַאטשנעגעג ןעוועג ןענייז סע םירָאװ .טריסער
 ןעבָאה עכלעוו ןוא ןעריסערעטניא טנַאקעג ַאי רימ ןעטלָאװ
 םעד ןָא טדנעװעג ךיז טָאה סע .טגילײװגנַאלעג ךָאד ךימ
 ןעננואווצענ ןוא טנרעלעג זנוא טימ ייז טָאה ןעמ ױזַא יװ טרַא
 .ןענרעל וצ

 .ןעליּפשייב רָאֹּפ ַא ןעבעג ָאד לעװ ךיא
 רעזנוא ןעװעג זיא ןיּפעיל רעטוג רעד תעשב ,עיפַארנָאעג

 ןייֵלַא םהיא .טיוט םעד יו טָאהעג טנייפ ךיא בָאה ,רערהעל
 יד ןופ רענייא ןעוװעג זיא רע םירָאו ,טַאהעג ביל ךיא בָאה
 ןעבָאה רימ סָאוו רערהעל עטסניצרעהטוג ןוא עטסשיטַאּפמיס
 ףיוא ןעבעגעג זנוא דנַאטשנעגענ ןייז רעבָא םָאה רע .טַאהעג
 ךס ַא טגעלפ רע .,קלָאט ַא ןהֶא טּפָא ןוא רעגייטש ןעווַאנישַאמ ַא
 עטּפיהעגרעביא סָאד "ןעּפָאכרעד, רע טגעלפ ךָאנרעד .ןעּפיה
 ןוא .,רעטנָאלּפ ַא ןעמוקסיורַא טגעלפ סע זַא ,רענייטש אזא הוא
 ַא יו ?ןעוװערבוז, ןעזומ קָארוא םעד ןעמ טגעלפ סלַאפנעדעי
 .טַאהעג טינ דלודעג ןייק ךיא בָאה םעד וצ ןוא ,יַאגוּפַאּפ

 בָאה ךיא ןעוו ,טוטיטסניא ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא רעדייא
 -ייא ןיימ טימ ןָאטעג סָאד ךיא בָאה ,עיפַארגָאעג טנערעלעג ןיילַא
 סָאד וליפא זיא ןַאד .,קלָאט םענעגייא ןיימ טימ ןוא ןעליוו םענעג
 יד ןענייז רעבָא טציא .טנַאסערעטניא ןעוועג רימ ןעווערבוז
 ,טייברא יד יו יוזא ןעװעג רימ ייב עיפַארגָאעג ןופ ןעקָארוא
 .רעביירטךעּפַאללש םעד ןופ טמוקַאב ףַאלקש ַא סָאװ

 ןופ ןיּפעיל זיא ,סַאלק ןעטירד ןיא ןעוועג ןענייז רימ ןעוו
 עסיוועג א עיפַארנָאעג עשיסור ערעכעה טָאה ןאד .קעווא זנוא
 -נָארב ןעמָאנ ן'טימ רערהעל א טנערעלעג ןנוא טימ םייצ
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 שנעמ רעטלעקיווטנע ,רענעזעלַאב א ןעוועג דָארג זיא רע .וועצ
 סע ןעוו ןעבָאה רימ סָאװ ןעמהאנסיוא ענינייוו יד ןופ רענייא ---

 -עצ םעד ןיא טלעטשעגניײרַא טינ םהיא בָאה ךיא) טַאהענ זיא
 עניסעמלענער ןייק לייו ,רערהעל ערעסעב ערעזנוא ןופ ?עט

 לכה ךס ןיא ןוא ,טאהעג טינ טוטיטסניא ןיא רע טָאה עלעטש

 זנוא טָאה רע .(טָאנָאמ רָאֹּפ ַא רָאנ ןעװעגּפָא זנוא ייב רע זיא

 עשיסור ענעדישרַאפ ןופ גנוטיידַאב עשימָאנָאקע יד טרהעלקרע

 ,דרע רעד ןופ ןוא טאמילק םעד ןופ רעטקַאראכ םעד ,ןעדנענעג

 -ןַאה ןוא עירטסודניא וצ טָאה סָאד תוכייש ַא רַאפ סָאװ ןוא

 עשינָאלָאטַאמילס א טימ טכאמעג טנאקַאב זנוא טָאה רע .,לעד

 -ורט רהעז זיא ץלַא סָאד זא ,טניימעג ךיא בָאה טשרעוצ .עטראק

 -ןיירא ןעקָארוא ענייז ןיא רעבָא טָאה רע ,גילייווננַאל ןוא ןעק

 זא ,טפאז ליפ יוזא ,?כש ןעכילטפַאשנעסיו ?יפ יוזא ןעבעגעג

 א ןעוועג רימ ייב סָאד זיא ,ןעוענ זנוא ייב ןיא רע ןמז לכ

 ,דנַאטשנעגענ-סגנילביל

 ס'לקָאב ןעזעלעגרעביא ךיא בָאה סאלק ןעטרעפ ןיא גידנעייז

 ךיא ."דנאלגנע ןיא עיצאזיליוויצ רעד ןופ עטכישענ , עטמהירַאב

 ךיא בָאה לָאמנייא טינ זא ,הדמתה ַאזַא טימ טנעיילענ סָאד בָאה

 -רעל .ןענרָאפ ףיוא ןעקָארוא יד ןענרעל וצ טלעפרַאפ םעד בילוצ

 זנוא רהיא טנעלפ שטיװָאדוסָאװארּפ יו ,עירָאטסיה רעבָא ןענ

 .שינעמוקּפָא ןא ןעוועג רימ רַאפ זיא ,ןעבעגסיױרַא

 טנעכערעג רימ טָאה ןעמ ןוא ,טבילעג ךיא בָאה קיטאמעטַאמ

 סָאד .טוטיטסניא ןיא רעקיטאמעטַאמ עטסעב יד ןופ םענייא ראפ

 ואוו ָאד .?עשטַאדַאז , ַא ןופ ?כש םעד וצ ךייש ןעוועג רעבָא זיא

 ,רעפיצ ךס א טימ ,ןובשח ןעשינַאכעמ א ןעכַאמ טפראדעג טָאה ןעמ

 ןוא ןעטכארטרַאפ ךיז געלפ ךיא ןוא ; דלודעג ןעלעפ רימ טגעלפ

 .ןערעטנָאלּפרַאפ

 -ירָאק ן'פיוא טלעטעשענּפָא לָאמַא ךימ טָאה ווָאקינלעטַאק

 : טגָאוענ ןוא רָאד

 רערהעל עלא !ןאהאק ,רעליופ רעסיורנ ַא טייז רהיא --

 רהיא רָאנ ,ןעטייקניהעפ עטנעכייצענסיוא טָאה רהיא זַא ,ןעגָאז

 -רעל רימ ייב ןיוש טעו רהיא .ןענרעל םוצ קשח ןייק טינ טָאה

 ! ןעליופ וצ ךיז יו ןעזייוו ךייא ?עװ ךיא ! השקשינ ,ןענ
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 רערהעל יד ןופ רענייק .ןענַאטשרַאפ טינ רימ טָאה רע
 .ןענַאטשרַאפ טינ רעליש יד ןופ םענייק טָאה

 ַא יא ,רעליופ ַא יא ןעוועג ןיב ךיא זא ,זיא תמא רעד
 רימ סָאװ טייברא רעד ןָא טעדנעוװעג ךיז טָאה סע -- רעגיסיילפ
 .ןעבעל ןעצנַאג םעד ךיא ןיב יזא ,ןָאט וצ ןעמוקעגסיוא זיא
 -כוב ןעטייברַא ךיא ןעק ,טנַאסערעטניא רימ זיא ךַאז ַא ביוא
 .טכַאנ ןוא גָאט ךילבעטש

 -יא ךיא בָאה ,ןעבעל ןעגידנעטשטסבלעז ןיימ ןיא ,רעטעּפש
 -טייברַא ןוא טייסגיטעט עכילדימרענוא רַאפ םש א טַאהעג רעמ
 ַא ראפ ןעטלאהעג ךימ ןעבָאה רערהעל עניימ ןוא .טײקמַאז
 ! ןעליופ

 -ָאה סאוו ,עכלעזַא :עליופ יילרעייווצ ןַארַאפ ןענייז סע
 ,טייקגיחעפ-סטייברא ןייק ןוא עינרענע ןייק טינ ךאפנייא ןעב
 סָאװ ,טײברַא רַאפ רָאנ רעבָא ,ָאי סָאד ןעבָאה סָאװ עכלעזא ןוא
 ,ייז טריסערעטניא

 -ריטאנ א ךילטנעגייא ןיא ךיז ןעליופ טרָאס רעטייווצ רעד
 -ןאסערעטניא ַא ןופ .רוטַאנ רעשינרענע רעד ןֹופ לייט רעכיל
 -ערעטניא-טינ א ןוא טריזירטקעלע יז טרעוו גנוניטפעשַאב רעט
 ּפָא רהיא טסיוטש יז :גנוקריוו עטרהעקרַאֿפ ַא טָאה עטנַאס
 רעד ןיא סערעטניא ןא ןהֶא ןעטײברַא ניסיילפ ןעק סאוו רעד
 .שנעמ רעשיגרענע ןייק טינ ,ןישַאמ-סטייברא ןא ןיא טײברַא
 םהיא טיג ןעמ סָאװ ץלַא גיסיילפ טנערעל רעליש ַאזַא

 טינ רישרעטנוא אזַא ןעבָאה ןעטייצ ענעי ןופ רערהעל יד
 ןוא םידימתמ ףיוא טלייטוצ רעליש יד ןעבָאה ייז .טכאמעג
 ןייק טַאהעג טינ דנַאטשנעגעג ַא וצ טָאה רעליש א ןעוו ןוא ,עליופ
 -ָאה רעטייו ,רעליופ ַא זיא רע זַא ןעסייהעג סָאד טָאה ,קשח
 ,טנעמַארעּפמעט ןופ ןענַארפ .טגערפעג םינ תוישק ןייק ייז ןעב
 -קַארַאכ ןופ ןענַארפ ,טייקניהחעפ-סגנוקנעד ,טפַארק-סגנודליבנייא
 טינ ייז רַאפ ןעבָאה ןעכַאז עכלעזַא -- טייקבילנעזרעּפ ןוא רעט
 .טריטסיזקע

 א ןעוועג ןזיא קינָאגַאדעּפ רעביא ךוב-רהעל רעזנוא ןיא
 עלעיצעּפס ס'דניק םעד ןעניז ןיא ןעבָאה ףרַאד ןעמ, :עזארפ
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 ,טפָא ױזַא טנעגעגַאב ךוב םעד ןיא ךיז טָאה עזַארפ יד ",רוטַאנ

 ןענַאטשרַאפ טינ ןעבָאה רימ .ןעכַאלּפָא רהיא ןופ ןעגעלפ רימ ןַא

 ןעו לָאמ סעדעי זַא ,טניימעג ןעבָאה ריס .טייקניטכיוו רהיא

 רעהיצרע רעד סָאװ -- ןעגָאז וצ סָאװ טינ סייוו רעסַאפרַאפ רעד

 סע זַא ,רעטרעו יד טימ סיורַא ךיז רע טהערד -- ןָאט ףרַאד

 רעבירעד זַא ןוא ,דניק םעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןָא ךיז טדנעוו

 ערעזנוא זא ,טסואוועג ןעבָאה רימ .ןעבעג טינ 52 ןייק ןעמ ןעק

 ןייק טינ טָאה סָאװ רעד זַא ,ךילמענ ,ל92 א ָאי ןעבָאה רערהעל

 -עּפס םעד ןעטכַארטַאב .רעליופ ַא זיא רענעי ,ןענרעל םוצ קשח

 עכלעזא -- רעליש םענעי רעדָא םעד ןופ רעטקַארַאכ ןעלעיצ

 .ןעלַאפעגנייא טינ רָאנ ייז ןזיא ןעכַאז

 רוטַארעטיל ןופ עירָאעט ס'ןינויאטס טנערעלעג ןעבָאה רימ

 סָאד .רוטַארעטיל עשיסור ןופ עטכישענ ס'וועיפַאטסוװעי ןוא

 טימ טנערעלעג םע בָאה ךיא ןוא טנאסערעטניא ןעוועג רימ זיא

 בָאה ןערהָאי ערעטעּפש ןיא .ס'ןינויִאטס ךילכעזטּפיוה ,הדמתה

 טרהעלקרע ןינויִאטס סאוו עירָאעט יד זַא טגייצרעביא ךיז ךיא

 יז זַא ,טניימעג ךיא בָאה רעבָא ןַאד .טינ תושממ ןייק טָאה

 ןוא רהָאלק ױזַא ןעבעגעגרעביא רהיא טָאה רע ןוא ,ניטכיר זיא

 .םרעטסײנַאב ןעוועג ןיב ךיא זַא ,ךַארּפש ענייפ ַאזַא טימ

 יַאב יז .עינָאלארענימ ןופ ?ייט א ןיא עיפַארנָאלַאטסירק

 ןייא יוזא יװ ןוא ,ןעלָאטסירק ןופ עמרָאפ רעד טימ ךיז טניטפעש

 םָאה ןינע ןעזיד ףיוא .רערעדנַא ןַא ןיא רעביא טהענ עמרָאפ

 סָאד .טייצ ךס א ןעבעגענּפָא סַאלק ןעטייווצ ןיא זנוא ייב ןעמ

 ןעװעג רימ זיא דנַאטשנענעג רעד רעבָא ,ןיזנוא ןא ןעוועג זיא

 "רָאפ ענעדישרַאפ יד .חמ ן'ראפ קיטסַאנמיג םכַא טנַאסערעטניא

 ךיז ךיא געלפ ןעגנורעדנע ערעייז ןּוא ןעלָאטסירק יד ןופ ןעמ

 ,ָאזלא .ןעניוא יד רַאפ טַאהעג ייז טלָאװ ךיא יוװ יוזא ןעלעטשרָאפ

 עכיוה ןעמוקאב ןוא קשח טימ טנערעלעג ןעקָארוא עזיד ךיא בָאה

 .סעקטעימטָא

 -ראפ טנעקעג טינ ךיא בָאה קינַאטָאב רעביא "סעקסיּפַאז , יד

 ,דלעפ ןיא ןעמונעג רעבָא זנוא טָאה װָארװַאל ןעו ,ןענָארט

 -על ייז יו טרהעלקרע ןוא ןעגנוצנַאלפ עסיוועג ףיוא ןעזיוועגנָא
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 רעדנא ןַא רָאנ ןעמוקַאב רימ ייב דנאטשנענעג רעד טָאה ,ןעב
 ךיז בָאה ןוא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ךיז בָאה ךיא .םעט
 -ןאלפ ןופ ןעבעל םעד ןעגעוו ךוב ןעלעיצעּפס ַא ןיא טפיטראפ
 -ַאװ א  ןעגָארקענ ןעבָאה רעליש ייווצ ערעדנא ןוא ךיא .ןעצ
 רע יו טעטכַאבָאעב ןוא בָאב ַא םהיא ןיא טצנַאלפעגנייא ,ןָאז
 ,ךיז טלעקיווטנע רע יו ,טצָארּפש

 -ונ ַא ןיא קינַאטָאב טנרעלעג זנוא ווָארװַאל טָאה רעטעּפש
 -ןצ גינעוו ןצ ןוא ,ןעקורט וצ ןעווענ רעבָא זיא רע .,ךוב ןעט
 ,.ןעדנעטשמוא ערעזנוא ןצ טסאּפעג

 -עי ןענעוו בָאה ךיא ןוא ,טאהעג ביל רהעז ךיא בָאה קיזיפ
 יו רהעמ ךס א ןעזעלעג דנַאטשנעגעג ןעזיד רעביא קָארוא ןעד
 סאוו לעבור עכילטע יד ןופ .ןעטלאהטנע טָאה ךוב-רהעל רעזנוא
 ,טייצ עיצַאקַאװ רעד ןיא ןעקָארוא גידנעבעג ןעבָאה געלפ ךיא
 רעקיד א) ָאנאג ןופ קרעוו-להוש עטמהירַאב יד טפיוקעג ךיא בָאה
 נעלפ ךיא ןוא ,(ןעשיזיוצנארפ ןופ טצעזרעביא ,קיזיפ רעביא ךוב
 טפראדעב בָאה ךיא עכלעוו ,ןעדנוטש ןעננערבראפ םהיא ףיוא טפָא
 געלפ ךיא ,ןעקָארוא עגידנעגרַאמ יד ןענרעל ןצ ףיוא ןעבענּפָא
 ןוא ץעזעג רעשיזיפ רעיינ רעדעי .ןעסיירּפָא ןענעק טינ ךיז
 -ןיירא רימ טָאה ,ןערָאװעג טנאקאב ןיב ךיא ןעכלעוו טימ "לכט,
 -מורַא געלפ ךיא .גנורעטסייגַאב רעגידריווקרעמ ַא ןיא טכַארבעג
 .רעטשיוראב ַא יו ןהעג

 ןעטנעמירעּפסקע טכאמעג זנוא ייב ןעמ טָאה לָאמ עכילטע
 .ךילקילג-רעביא-ךילקילנ ןעוועג ךיא ןיב ןאד ןוא ,.קיזיפ רעביא

 -נעסיוו ַא טימ שטייד ַא ןעמוקעג אנליוו ןיא זיא לָאמ ןייא
 -ָאקסָארקימ ענעדישרַאפ ןעזייוו וצ טנעמורטסניא ןעכילטפַאש
 א ןיא .עמרָאפ רעטרעסערגרַאפ קרַאטש א ןיא ךַאל'היח עשיּפ
 ,ןעזיוועג רע טָאה ,ךעלייל ןעדנעגנעה ַא הוא ,רעמיצ ןערעטסניפ
 ןעּפָארט א ןיא ךיז ןעניפעג סאוו ןעשינעפעשַאב יד ,ליּפשייב םוצ
 ןעננולעטשרָאפ ענייז .וװ .ַא .א ,זעק לעקערב ַא ןיא ,רעסַאוװ
 ,עיזַאנמיג רעטשרע רעגליוו רעד ןופ לַאז א ןיא ןעבענעג רע טָאה
 -נוא ןופ רעליש יד רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא דנעווא ןייא ןוא
 .טרהיפעגקעװַא ןיהַא ןזנוא ןעמ טָאה ,ָאזלַא .טוטיטסניא רעז



 201 טוטיטסניא-רערעל רענליוו םעד ןוא

 -עלעג טינ סָאד זיא רימ רעבָא ,שימָאק ןעווענ זיא שיסור ןייז

 סאו ןעכַאז יד ןיא טפיטרַאפ ןעוועג ןיב ךיא ,ןעניז ןיא ןעג

 ןעטַאנָאמ עבילטע ןוא ; טרהעלקרע ןוא ןעזיוועג זנוא טָאה רע

 "רָאפ עשיּפָאקסָארקימ טימ טריסערעטניא ךיז ךיא בָאה םעדכָאנ

 .ןעננוש

 טַאהעג טָאה רע) רענייז םענרעבליז א טפיוקענ בָאה ךיא

 ןעמ ןעװ טנעפעעג ךיז טָאה עכלעוו ,עלעריט עטשרעביוא ןא

 ןַאד ןיא סָאד .נערב םייב עלעּפענק םעד ןָאטעג קירד ַא טָאה

 ַא ןהֶא טנעפעעג ךיז סרעגייז יד ןעבָאה רעהירפ .,סעיינ ַא ןעוועג

 ןַאד ךָאנ ןעמ טָאה עלעסילש ַא ןהֶא ןעהיצנא ןופ .ענישזורּפ

 ,טכַאנױצ-גאטיירפ ַא ןיא ,לָאמנייא ןוא .(טסואווענ טינ ךיוא

 זא טקעדטנע ךיא בָאה ,שיט םייב ןערעטלע עניימ ייב נידנעציז

 ןעכאמ ןעמ ןעק טכיל יד טימ ןוא ?עקער ןעדנעשטשילב םעד טימ

 רענעגיובעגנייא ןא סלַא ןעניד ןעק לעקעד רעד .,ןעטנעמירעּפסקע

 ,אזולא .קיזיפ ןיא טנערעלעג בָאה ךיא ןעכלעוו ןעגעוו ,לעגיּפש

 ָאד ,טכיל ַא ןופ םַאלפ םעד ןענעג ןעטלַאהעג םהיא ךיא בכָאה

 "רע ןא ןעוועג זיא עבָארַּפ יד ןוא .רעטייוו ָאד ןוא רעטנהענ

 .עכיירנלַאפ

 טימ ןוא ּפָארַא םַאלּפ ן'טימ טכיל יד ןהעזרעד בָאה ךיא ןעוו

 בָאה ךיא .החמש רַאפ ןעגנורּפשעג ךיא בָאה ,ףױרַא בלח יד

 טנאזטנע ךיז רע טָאה ביוהנֶא ןופ ,ןעטַאט םעד ןעזיוועג סָאד

 טנעמירעּפססע רעצנַאג ןיימ םהיא טָאה ,סנעטשרע .ןעקוק וצ

 לָאמנייק רע טָאה ,סנעטייוצ .תבש ?ולח יו יוזא ןהעזענסיוא

 "טינ יד ןיא טנערעל ןעמ סָאװ ,סָאד זַא ןענעקרענא טלָאװעג טינ

 םינ רעבָא םהיא בָאה ךיא .תושממ ַא טָאה "ךעלכיב , עשיריא

 .ןָאטעג קוס ַא טָאה רע ןוא ןעזָאלעגּפָא

 -נעליװ טינ טגָאזעג רע טָאה -- !שודיח ַא עקַאט ---

 .רעדיוו ןוא רעדיוו טקוקעג טָאה רע ןוא ,גיד

 "עגנָא ןיא טוטיטסניא םעד ןופ קעטָאילביב רעד ןיא

 -ָארַאװ ןופ ,"רעקלעפ עשיאעּפָארייא ןופ ןעבעל סָאד, ןעמוק

 יד ןוא ,קרעװ עיינ ַא ןעוועג ןַאד זיא סָאד .(יורפ א) אווָאזאוו
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 ךיז טָאה ןעמ .ןעועל סָאד ןָאטענ ּפַאכ א ךיז ןעבָאה רעליש
 ןעועלעג ךוב םעד בָאה ךיא .עהייר רעד ףיוא טרַאוװרעד םיוק
 בָאה ךיא יו קנעדעג ךיא ןוא ,סערעטניא ןעטספיט םעד טימ
 :טנַאזעג רעליש ערעדנַא יד ןופ ןעצימיא וצ

 םוצ רעכיב עכלעזא ךס ַא טינ זנוא ייז ןעבינ סָאװרַאפ ---
 טעמרָאק סָאװראפ .עיפארגָאעג וצ ךָאד טרעהעג סָאד ?ןעזעל
 ? ןעקָארוא ענעקורט טימ רָאנ זנוא ןעמ

 ןיב ךוב ס'אווָאזָאװָאדָאװ ךרוד זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ
 טימ ,רעינַאּפש יד טימ ,רעדנעלגנע יד טימ ןערָאװעג טנאקאב ךיא
 -אב בָאה ךיא ןוא ,רעקלעפ עשינַאקלַאב יד טימ ,רענעילַאטיא יד
 ,עיפארגָאעג רעד ןופ ןעלייט ענעי וצ קשח םעיינ ַא רֶאנ ןעמוק
 .רעדנעל ערעייז ןעגעוו טלעדנאהעג ךיז טָאה סע ואוו

 יד ןופ .טדערענ טּפָא ךוב םעד ןעגעוו ןעבָאה רעליש יד
 טריסערעטניארַאפ ?עיצעּפס ךיז יז ןעבָאה ןענָאיצַאנ עגיטכיוו
 ַאװַאזָאװָאדָאװ סָאװ םעד ןופ פיפ לייו ,רעדנעלגנע יד טימס
 -רעדנָאז יוזא ןעמוקעגסיוא זנוא זיא ,ייז ןעגעוו טלהעצרעד טָאה
 עראברעדנָאז יו טלעטשעגרָאפ זנוא ךיז ןעבָאה ייז .רַאב
 .ןעשינעפעשַאב

 ייווצ ןעוו זא ,טנעיילעג ,ליּפשייב םוצ ,רהיא ייב ןעבָאה רימ
 "! טנייה רעטעוו רענייפ , : ייז ןעגָאז ,ךיז ןענעגעגַאב רעדנעלגנע
 -ענרָאפ זנוא זיא סָאד ןוא .?ןעגער יװ סיוא טהעז סע, רעדָא
 .שימָאק רהעז ןעמוס

 -ענ ,רעליש רעדנא ןא יו טקרעמַאב רעליש ַא טָאה לָאמנייא
 טנָאז ןוא גיינ א גנולצולּפ ךיז טינ ,רָאדירַאק ן'רעביא גידנעה
 : ןיילא ךיז וצ

 ! רעטעוו רענייפ ---
 ,רעליש וצ רעליש ןופ ןעגנַאנעגרעביא ךיילג זיא ענעצס יד

 טָאה ןעמ .גידנעכַאל טלעקייקעג ךיז טָאה ןעמ .סַאלק וצ סָאלק ןופ
 שינעמענוצ ןייז ןיא טייצ עסיוועג ַא ןוא ,טמירקעגרעביא םהיא
 ".רעטעוו רענייפ , ןעווענ

 סָאד ןעמעוו ,רעליש עגיהעפ ןעגעוו טדערעג ןיוש בָאה ךיא
 סאוו ,עגיהעפנוא ןעגעו ןוא ,טכייל ןעמוקנָא טנעלפ ןענרעל
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 -נייא , טוג ןוא ןעטייקגירעווש עלא ןעמוקייב עצארּפ טימ ןעגעלפ

 ךיוא ייז ןעקָארוא יד ןענעלפ בור סָאד .קָארוא םעד "ןעווערבוז

 ךיא ןוא ,ייז וצ דלודענ טַאהעג רעבָא ןעבָאה ייז .ןעלייווגנַאל

 .ענרָאטַאק ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ .טינ

 א ךיז טניפעג רע ןוא) רעליש ּפיט א ןעווענ זיא סע

 קָארוא םעד ןענרעלסיוא זומ סאוו ,(ןעטייצ עלַא ןיא ןוא םוטעמ

 םהיא טָאה רע .עקטעימטָא עטסכעה יד ןעמוקַאב לָאז רע זַא ,ױזַא

 םהיא רעבָא זומ רע .ןיוש םהיא ןעק רע .טנערעלעגסיוא ןיוש

 ןענעק םהיא טעוװ רע זיב ,רעדיו ןוא רעדיוו ,ןענרעל רעדיוו

 םהיא טביוה ןינע רעד .(עקטעימטא עטסכעה יד) "ףניפ ַא ףיוא,

 .סיוא םינ רעבָא םהיא טכַאמ סָאד .ןעריסערעטניא וצ ןָא טינ

 ."ףניפ ַא ףיוא, ןענרעלסיוא זומ רע

 בָאה ,טריסערעטניא טינ ךימ טָאה דנַאטשנעגעג רעד ןעוו

 ףיוא , ןענרעלוצסיוא קָארוא םעד נונעג דלודענ טַאהעג םיוק ךיא

 ,"יירד ַא

 רעביא קָארוא ןַא סע'שטיווָאדוסאווארּפ ףיוא ,לָאמ ןייא

 ןייט ףיוא קידנעציז ,ךיא בָאה ,סַאלק ןעטרעפ ןיא עירָאטסיה

 ; םַארג ַא ןעבירשעגפיוא ,קנַאב

 יקואַאנ ָאלַאמ;?

 ."יקומ ָאנָאנמ

 ".שינעמוקּפָא ךס א ,טפַאשנעסיוװ גינייו, :טסייה סָאד

 טינ ךיז רעה ןוא סעּפע ביירש ךיא זא ,טקרעמַאב טָאה רע

 -רַאפ ױזַא ןעוועג ןיב ךיא ןוא .ןעגנאגענוצ רימ וצ רע זיא ,וצ

 .טרעהענ טינ טירט ענייז בָאה ךיא זַא ,ןעמַארג עניימ ןיא טפיט

 .זרעפ ןיימ טּפאכעג טָאה רע

 גידנערעוויטיוד ,טגערפעג רע טָאה -- ? סע טסייה סָאװ ---

 ןעזייוו סָאד לעװ ךיא 4 רחיא טייז ןַאמ"חרבח ַאזַא -- ,סעכ ןופ

 ,רָאטקעריד םעד

 ךיא סייוו ,טינ יצ ,טלהעצרעד רָאטקעריד םעד טָאה רע יצ

 .טגיהורנואאב םינ רעבָא רימ טָאה ןעמ ,טינ
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4 

 -ראפ ןוא ןעגיוא ם'רערהעל א ןיא ןח ןעניפעג סָאוװ רעליש
 ןערעל ךיא -- .ווָאקאילָאּפ -- .רעצרַאק ןיא -- .טרעק

 .טענרַאלק ןעליּפש ךיז

 רעליש-גנילביל ענייז ךיִז טָאה רערהעל-להוש רעדעי טעמכ
 רעליש עגינייא .טינ ןח ןייק םהיא ייב ןעבָאה סאוו עבלעזַא ןוא
 סָאװ ,יד סָאד ןענייז בור סָאד ,רערהעל עלא ייב ןח ןעבָאה
 ערעדנא ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע .גיסיילפ ןוא גיהעפ ןענייז
 .ךיוא

 -עג זיא רעכלעוו ,רעליש ַא ןעווענ זיא סַאלק רעזנוא ןיא
 טָאה רע .רערהעל יד וצ ךיז ןענע'פנח'וצ ףיוא רעטסיימ א ןעוו
 טנעלפ רע :ליטשייב םוצ .ןעגעוו ענעדישרַאפ ףיוא ןָאטעג סָאד
 -העל יד סָאװ ןעקורדסיוא עלעיצעּפס יד ּפָאק ןיא ןעמענניירא ךיז
 ,קָארוא םעד ןעווערבוז טגעלפ רע ןעוו ןוא ,ןעכיורבעג ןעגעלפ רעד
 ראפ .רעטרעוו עגיזָאד יד ןעוװערבוזניירַא םהיא ןיא רע טנעלפ
 -ןא רהעז ןעוועג טייקמאזקרעמפיוא עזיד זיא רערהעל בור סָאד
 -עג זיא ,ָאד ?העצרעד ךיא ןעכלעוו ןענעוו ,רעליש רעד .םהענעג
 רימ ."ףניפ ַא ףיוא, רעמיא ןענרעל סָאװ יד ןופ רענייא ןעוו
 טגעלפ ךָאד ,ןעגיהעפנוא ןַא רַאפ ןעטלַאהעג עלַא םהיא ןעבָאה
 ןהעז ןעגעלפ רערהעל יד .סעקטעימטא עטסכעה יד ןעבָאה רע
 ךיז טרעה רע זא ןוא ,"רעסַאװ ַא יו, קָארוא םעד טגָאז רע זא
 -ייווסיורא ייברעד ךיז טנעלפ טפָא .טרָאװ ןעדעי רעייז וצ וצ
 רע ,טרעטשעג טינ םהיא טָאה סָאד רעבָא .טײקּפמעט ןייז ןעז
 ,רעפיצ ןעכיוה ַא ןעמוקַאב ץְלַא טגעלפ

 -עג טינ רע ןיא רעליש יד ייב .ערטיכ רהעז ןעוועג זיא רע
 .ָאי -- רעבָא רערהעל יד ייב ,רעלוּפָאּפ ןעוו

 -העל יד וצ ןענע'פנח ךיז טגעלפ סָאװ ,רעליש רעטייווצ ַא
 ןעבָאה טנעקעג טלָאװ רע .,ןעטייקגיהעפ עטוג טאהעג טָאה רער
 ןופ ןעטלַאהעג רעבָא טָאה רע .תופינח ןהָא סעקטעימטא עטונ
 "רעסרַאטש זיא ןעייווצ ןיא, זא ,ללכ םעד
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 "טא עכיוה יד ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענייז סע

 .ןעטייקגיהעפ ערעייז ךרוד רָאנ ןעמוקַאב סעקטעימ

 רהעז ןעטלַאהרַאפ רימ וצ ךיז ןעבָאה רערהעל יד ןופ ענינייא

 -עו .ןיּפעיל ,גרעבנייטש ,ןיקויזויז ,ליּפשייב םוצ ,לערָאמ .טונ

 -ניא לעיצעּפס רימ ןזיא רימ וצ טייקכילדניירפ ס'ניּפעיל ןעג

 ןעקָארוא ענייז געלפ ךיא םיראוו ,ןענָאמרעד וצ ךיז טנאסערעט

 םינ ןוא ןעדירפוצ ןעוועג טינ רימ טימ זיא רע .ןעניטרעפוצ םיוק

 עלא ןעבעגראפ רעבָא רימ טָאה רע .ןעדירפוצ ןייז טנעקעג

 .דניז עניימ

 זיא סָאד .טַאהעג טינ ןח ןייק ףיא בָאה ןע'ןיקידאד ייב

 טגעלפ רע סָאװ ןעזרעפ יד סָאװ ,ראפרעד ןעוועג ךילכעזטּפיוה

 ןענעק ךיא געלפ ,גינייווסיוא ףיוא ןענרעלוצסיוא ןעבענסיורא זנוא

 ".יירד ַא ףיוא , םיוק

 "נוא ןעוועג רעליש עלַא זיא גינייווסיוא ףיוא ןענרעל םתס

 קָארוא ַאזַא טימ ןענעלפ ערעדנַא יד ןופ עליפ רעבָא ,םענעננַא

 סָאר טגעלפ ,ןעפורסיוא ייז טנעלפ ןעמ זַא ןוא ,הימ ןעבעג ךיז

 .רעגָאז-םילהת ןעטלַא ןַא ייב םילהת לעטיּפַאק ַא יו ןהעג ייז ייב

 טגעלפ רימ ייב ןוא ,טאהעג טינ דלוךעג ןייק םעד וצ בָאה ךיא

 ךיז ךיא געלפ לָאמ רֶאֹּפ א .טַאלנ ןעמוקסיורַא ןעטלעז סָאד

 ןענָאמרעד ךיז לעװ ךיא זיב ןעטרַאװ ןוא ןהעטש ,ןעּפעשטרַאפ

 .ןענָאמרעד רימ טעװ רערהע? רעד רעדָא

 ןוא העטש ךיא !ןעווענ זיא סָאד טנעמָאמ א רַאפ סָאװ

 ןעקוק רעליש ערעדנַא יד ;ץרַאה סָאד טּפַאלק רימ ןוא ,גייווש

 ןיימ ןופ גידנעלעווק רעוו ןוא ,דיילטימ טימ רעוװ --- רימ ףיוא

 ,ןעלירב עיולב ענייז ךרוד רימ ףיוא טקוק ןיקידאד ןוא ;קילננוא

 .ןלזג רעטלַאק א יװ טרַאװ ןוא טקוק

 טנעלפ ,טסואוועג טינ קָארוא םעד טָאה רעליש רעד ןעוו

 ַא טימ (רעדינַא ךיז טצעז) "!םעטידאס, :ןעגָאז םהיא וצ רע

 םעד ןיא .עכארּפשסיוא רעלעיצעּפס ַא טימ ןוא ןָאט ןעלעיצעּפס

 עשירערהעל ןוא קאנושארטס ,סורדרַאפ ןעגנילק טגעלפ טרָאװ

 רענייא ןעוו ,ךיז ןעשיווצ ןעבעל רעזנוא ןיא ןוא .עדריווטסבלעז

 רעדא ,תועט א ןעבָאה רעדָא ,טייקשיראנ א ןעגָאז סעּפע טנעלפ
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 ףיוא רימ ןַעגעלפ ,עגַארפ ַא ףיוא ןערעפטנע וצ סאוו ןעסיוו טינ
 ,ןעריירסיוא סָאד טנעלפ ןיקידאד יװ טסנוּפ ,*! סעטידאס, ןעגָאז םהיא סַאּפש

 רימ טלעדנַאהַאב ןיקידאד זא ,טגייצרעביא ןעוועג ןיב ךיא
 .רשוי טימ םטינ

 בָאה ךיא סאוו ,רהָאי םעד ןופ גנאפנַא םעד ייב ,לָאמנייא
 יד טצאלּפעג רימ ייב טָאה ,סאלק ןעטירד םעד ןיא טכארבראפ
 בָאה ?! סעטידַאס, ןייז טגָאזעג רימ וצ טָאה רע ןעוו .דלודעג
 : ןעָאסשעגסיױוא ךיא

 ! ריס וצ ךיז טעּפעשט רהיא ---
 -ָארטנָאק םיוק ,טגָאזעגרעביא רע טָאה -- ! סעטידַאפ --

 ,ןרָאצ ןייז גידנעריל
 יו ןעירשעג ךיא בָאה -- !רימ וצ ךיז טעּפעשט רהיא --

 ,רעדליוו א

 ! סעטידאפ --

 טקַאפ רעד ,ןהעטש לע ךיא יצ ,ןעציז לעוו ךיא יצ --
 ! רימ וצ ךיז טעּפעשט רהיא : רעבלעזרעד זיא

 טינ רענייק ךָאנ רעהירפ ךיז טָאה "ןעגינעּפשרעדיװ, יוזא
 .טביולרע

 -רַאפ ןיימ טָאה ןיקידַאד .עיצַאסנעס ַא ןעוועג זיא סע
 א ןעפורעג טָאה ןעמ ןוא ,רָאטקעריד םעד טעטכיראב ןעכערב
 -ָאה רערהעל יד .גָאטיײרפ ַא ןעוועג זיא סָאד .טַאר-רערהעל
 זיב ןעסעזענּפָא ןענייז ייז ןוא ,גאטימכָאנ טלעמאזרַאפ ךיז ןעב
 ןיא, קעװַא ןענייז רעליש ערעדנַא יד .דנעוא ןיא טעּפש
 .ןעבעגעג טינ ןיוש טעליב םעד ןעמ טָאה רעבָא רימ ."טדָאטש

 םענעי ךיא בָאה ןעסָאלשַאב טָאה טאר-רערהעל רעד סאוו
 -בענ ןעמוקעג ןענייז סָאװ רעליש יד ,טסואוועג טינ דנעווְא
 ךימ טָאה ןעמ זַא רעכיז ןעוועג ןענייז טוטיטסניא ןיא ןעגיט
 .ןעסָאלשעגסיױא

 -ןאנעגמוא ןיב ךיא ןעוו ,הירפ רעד ןיא ,תבש ,ןעגרָאמ ףיוא
 רעהרעד ,טנַאה ןיא ?עכיב ַא טימ ףיוה ןעסיורג ן'רעביא ןעג
 רערענעלק רעד .ךיז רעטניה עמיטש עװָאסַאב ס'ניּפעיל ךיא
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 טציא זיא רע ןוא ,סָאנ רעדנַא ןַא ףיוא ןעמוקעגסיורַא זיא ?'ףיוה

 .רעווקס םעד וצ סָאנ רענעי ןופ גידנעהעג ,ןעגנאגעגכרוד דָארג

 טָאה -- ?ןַאהַאק ,טפרַאדַאב סָאד רהיא טָאה סָאװ וצ ---

 םהיא םידש יד ןעבָאה ,קילגנוא ןייק ןעוועג טינ, --- .טגָאזעג רע

 --- .טרָאװכירּפש ןעשיסור ַא טגיילעגוצ רע טָאה --- "טעּפמָאּפעגנָא

 טיורב ףיוא רעצרַאק ןיא ןעציז תעל-תעמ יירד רהיא טעוװ טציא

 .טרָאטש ןיא ןהעגסורַא טינ רעטניוו ןעצנַאנ ַא ןוא רעסַאװ ןוא

 .קסּפ ןיימ טסואוורעד ךיז ךיא בָאה טרַא ןעזיד ףיוא

 "ענ ויא רעצרַאק ןיא טרהיפעגניירַא רימ טָאה ןעמ ןעוו

 .רוּפכ םוי ברע ןעוו

 טוטיטסניא רעד טָאה רעמיצ סינגנעפעג ןעלעיצעּפס ןייק

 ןופ רעמיצ-ענַאװ םעד ןיא ןעוועג זיא עמרוט ןייפ .,טאהעג טינ

 טפראדעג טכענ יירד יד ךיא בָאה ןעטרָאד .לאטיּפסָאה םעד

 רענרעּפוק רעד ןיא רעדָא ענָאלדָאּפ רעליוה רעד ףיוא ןעפַאלש

 .ענַאװ

 זיא ןעסילשרַאפ ןוא ןערהיפוצניירא ןיהַא רימ טכילפ יד

 טפראדעב טָאה רע  .םָאנָאקע םעד ן'יקצָארט ףיוא ןעלאפעג

 ןייק ןוא ןעפָאלש וצ סָאװ ףיוא ןעבָאה טינ לָאז ךיא זַא ,ןהעז

 ,טסואועג טָאה רע  .רעסַאװ טימ טיורב יו זייּפש רעדנַא

 .ןעסע וצ סָאװ טיירגעגנָא רימ רַאפ ןעבָאה םירבח עניימ זא

 םעד ןיא בָאה ךיא .נידנעסיוו-טינ טכאמעג רעבָא ךיז טָאה רע

 עכילטע ,סעקלוב טימ גראב ןעצנַאג ַא ןענופעג רעמיצזענַאװ

 -יוא עכילטע ןוא ןעניסלעּפַא ץוט רָאּפ א ,?סעקישטנָאעלָאּפַאנ ,

 .סערדלָאק ןוא סנעשיק טָאטשנַא רימ ןעניד וצ קער-רעב

 ם'יָאטסלָאט ןעמונעג רעצרַאק ןיא ךיא בָאה ןעזעל וצ ףיוא

 ןוא -- רעדנעב עקיד ,עסיורג ייוװצ --- "ןעדירפ ןוא גירק,

 .קרעוו ַא ךָאנ סעּפע

 .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא טכַאמעג ךיז ךיא בָאה רעגעלעג ןיימ

 יד ןעטלַאה ֹוצ דַאלקס ַא סלַא טכיורבעג ךיא בָאה ענאוו יד

 .עיזיווָארּפ

 טָאה טכיל ןייק ןוא ,טכַאנייב טרַאּפשרַאפ ךימ טָאה ןעמ

 .ךילגעמנוא ןעוועג זיא ןעזעל .ןעבעגעג טינ רימ ןעמ

 "סיורא ךיז טָאה ,הירפ רעד ןיא ןענַאטשעגפיוא ןיב ךיא ןעוו
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 -עגנָא רימ ראפ ןעבָאה םירבח יד סָאװ הדועס יד זא טנייצענ
 .טעשזירגנוצ זיימ יד ןעבָאה ,טיירג

 -ןקעגוצ זיא סע ןיב ,ריט ןיא ןעּפַאלק ןעמונעג בָאה ךיא
 ךיא ןא טנַאזעג םהיא בָאה ךיא .רעניד יד ןופ רענייא ןעמ
 זיא ,רוּפכ םוי ןעװעג זיא סע יו יוזא .טיורב ןייק טינ בָאה
 ןעמעוו וצ ןעוועג םינ זיא סע ןוא ,להוש ןיא קעװַא יקצַארט
 -ָאה ייז .טסואוורעד ךיז ןעבָאה םירבח עניימ .ןעדנעוו וצ ךיז
 -עג רעבָא זיא סע ןייּפש עיינ ןעלגומשניירַא טפורּפעג ןעב
 טכאמעג ךיז ייז ןופ רענייא טָאה ךילדנע ,ךילנעמנוא ןעוו
 טּפַאלק ןאהַאק ןא ,רָאטקעריד םעד ןעגָאז ןעגנאגעג ןוא ץרַאה
 ןעבעגעג טינ םהיא טָאה ןעמ זא ,ךיז טנָאלקַאב ןוא ריט ןיא
 .טיורב ןייס

 טָאה --- ןערעגנוהוצ ?לעסיבַא רע לָאז !טינ טכַאמ סע --
 .טרעפטנעעגנ ןוָאקינלעטאק

 טכארבעג ףימ טָאה ןֹוא יקצָארט ןעמוקעג זיא רעטעּפש
 .ןעכאז עטונ עיינ --- רעליש יד ןוא ,טיורב

 -יױרג א ."ןעדירפ ןוא נירק, ןעזעל ןעמונעג ךיז בָאה ךיא
 טימ ןעמונראפ ןעוועג ןענייז רעטעלב עטשרע יד ןופ לייט עס
 יוװ יֹזַא ןוא ;טפאשלעזעג רעשיטַארקָאטסירַא ןיא ןעכערּפשענ
 זיא ןאמָאר רעד רעכלעוו ֹוצ ,טייצ רעשינָאעלָאּפַאנ רעד ןיא
 -סיימ ךיז ןעשיוצ טּפַאשלעזעג עשיסור עכיוה יד טָאה ,ךייש
 ןעוועג ןעכערּפשעג עגיזָאד יד ןענייז ,שיזיוצנַארפ טדערעג סנעפ
 ,"ןעציטאנ-סופ ,, ןיא ןעטנוא ןוא ,ךַארּפש רעזיד ןיא ןעבעגעגרעביא
 -סיוא ערעטעּפש ןיא) ןעננוצעזרעביא עשיסור ןענופענ ךיז ןעבָאה
 -ענ טסקעט םעד ןיא :טרעדנעעג סָאד יאטסלָאט טָאה ןעבאג
 .(שיסור היוא ןיוש ןעכערּפשענ יד ןעה

 טָאה קרעוו סָאד סאוו קורדנייא ןעקרַאטש םעד קנעדעג ךיא
 בָאה ךיא יו ךיא קנעדענ ץלא ןופ רהעמ .טכאמעג רימ ףיוא
 לאוו רערעגניא רעד יו גנוביירשַאב ס'יָאטסלָאט טרעדנואוואב
 ךיז טכוד סע יװ ןוא ,ץיה דַארג ןעכיוה ַא ןיא טגיל יקסנאק
 ךילניײשרהַאװ זיא סָאד .ןעגנַאלק עסיוועג טרעה רע זַא םהיא
 -טסניק םעד טצאשעגּפָא בָאה ךיא סָאװ לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג
 ,גנורעדליש רעשינָאלָאכיסּפ ַא ןופ טלַאהניא ןעשירעק
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 יד ןופ םענייא ןהעז טנעקעג ךיא בָאה רעטסנעפ ןיימ ןופ

 ייב ןיא גָאט ןעטשרע םעד  .גנוניואוו ס'יקצַארט ןיא רעטסנעפ

 רוזחמ ןעסיורנ ַא טימ .יורפ ס'יקצָארט ןעסעזעג רעטסנעפ םעד

 עגיצנייא יד ןעווענ זיא סָאד .ןעסעזעג יז ןזיא רודס רעדא

 רעבָא ןיב ךיא .רעטסנעפ ןיימ ןופ ןהעזעג ךיז טָאה סָאװ ,ךאז

 -רַאפ ַאזַא טפַאשרַאפ רימ טָאה ןַאמָאר רעד ,ןעדירפוצ ןעוועג

 ןעזעל םהיא ןעק ךיא סָאװ טהערפענ ךיז בָאה ךיא זא ,ןענינעג

 .געט ענעצנַאג

 רעליש יד ןופ ייווצ רעדָא רענייא טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 ַא ייב ןעסעומש רימ טימ ריט ן'כרוד ןוא ,ריט  ןיא ןעּפאלקנָא

 .העש עבלַאה

 ךיא יװ רעמהענעגנא ךס ַא קעװַא ןענייז תעל-תעמ יירד יד

 .טעטראוורע בָאה

 ,דנעווא ןיא ןעגנאפעגנָא "ןימרעט , םעד בָאה ךיא יװ ױזַא

 ןעו ,רהוא 8 טקנוּפ .דנעװוא ןיא ךיוא טיירפאב ךימ ןעמ טָאה

 םעד ןיא טלעמַאזרַאפ ךיז ןעבָאה ןעסַאלק עלַא ןופ רעליש יד

 בָאה ךיא .טרהיפעגניירא ןיהַא ךיוא ךימ ןעמ טָאה ,לַאז-סע

 .ץַאלּפ ןעכילנהעווענ ןיימ ןעמונראפ

 ץלַא .ןעמונעג טינ לײטנַא ןייק ךיא בָאה גנַאזעג-איצומה ןיא

 ןענייז געט יירד יד ןיא .ראברעדנָאז ןהעזענסיוא רימ טָאה

 זיירק ןעגנע םעד וצ ןערָאװעג טניואווענוצ ױזַא ןעניוא עניימ

 יז ןעבָאה ןעטונימ עטשרע יד ןיא זַא ,רעמיצ-ענַאװ םעד ןופ

 .ןהעז טנעקעג טינ זיירק אזַא יוװ רעטייזו

 ןעוועג ןיב ךיא ,רימ ףיוא ןעקוק עלַא יו טלהיפעג בָאה ךיא

 .ךיז ייב ץלָאטש

 -ַאב טוטיטסניא םעד טָאה רעהירפ טַאנָאפ עכילטע טיט

 ןענעגעזעג םייב ןוא ,ווָאקאילָאּפ רענָאילימ רעשידיא רעד טכוז

 עשילַאקיוװמ :רעליש יד ראפ הנתמ ַא טנָאזענוצ רע טָאה ךיז

 "ורטסניא יד זַא ,טכַאמענ ױזַא דָארג ךיז טָאה .,ןעטנעמורטסניא

 ןעסעזעג ןיב ךיא ןעו טייצ רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ןעטנעמ

 טנעכערעגסיוא ןעװענ ןענייז ןעטנעמורטסניא יד .רעצרַאק ןיא

 םעד ןוא ,רעליש יד ןופ רעטסעקרָא ןַא ןעריזינַאנרַא וצ ףיוא



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 200

 ינוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןאבע טלעטשעגנעמאזוצ טָאה לעטעצ

 ןעמוקעגנָא ןעניז סע .ןעליּפש ןענרעל וצ זנוא ןעמונעגרעט

 ןוא ןעטיילפ ייווצ ,לעשטנָאלָאוװ ַא ,טלַא ןַא ,ןעלדיפ ףלעווצ

 ךיילג ןעמ טָאה ןעטיילפ יד טימ ןעלדיפ יד ,ןעטענרַאלק ייווצ

 טָאה טענרַאלק ןייא ןוא ןעטנעמורטסניא ערעדנַא יד .טּפַאכוצ

 -רַאלק ןעטייווצ םעד ףיוא .,ט'רטּפ'ענסױרַא זיא סע יו ךיוא ןעמ
 סיורא ןיב ךיא ןעוו .ןענופענ טינ ןלעב ןייק ךיז טָאה רעבָא טענ

 -ןרטסניא רעיירפ רעניצנייא רעד ןעוועגנ סָאד זיא ,רעצרַאק ןופ

 םעד ןיא ןייז טלָאװעג רהעז ךיז טָאה רימ יוװ יוזא ןוא ,טנעמ

 "עוו וצ יװ טַאהעג טינ הרירב רעדנַא ןייק ךיא בָאה ,רעטסעקרָא

 ."טסיטענראלק , א ןער

 וצ .טנערעלעג ןיילא רעליש יד ןאבע טָאה ןעליּפש לעדיפ
 ױמ ייווצ ןעגנודענוצ רע טָאה רעבָא ןעטיילפ ןוא ןעטענרַאלק יד

 זיא טסיטענרַאלק רעד .רעטסעקרָא רעטַאעט ןייז ןופ ןעטנַאקיז

 .עלעדרעב עצראווש עניילק ַא טימ ןאמרעגנוי רערַאד ַא ןעוועג

 א ןוא רעטלָאגעג ַא ,ןַאמ רעקיד ,רעסיורג ַא --- רעטייווצ רעד

 עלעדרעב עשינַאּפש עקניניילק ַא טימ דיא ַא ,רענידלעכיימש

 .ּפול ן'רעטנוא

 טָאה שיסור .רערהעל ןיימ ןעװעג ָאזלַא זיא רערַאד רעד
 טָאה ןעדייר שידיא ןוא ,טרָאװ א ןעדיירסיוא טנעקעג םיוק רע

 ,רימ ןוא ,טרעטַאמעג ךאבענ ךיז רע טָאה .טרָאטעג טינ ןעמ

 ,טניימ רע סָאװ ןענַאטשרַאפ םיוק ןעבָאה ,רעליש ייווצ ענייז

 טנעקעג טינ רע טָאה טנעמורטסניא ןייז ןופ ןעלייט יד וליפא

 םהיא ייב טָאה ,ליּפשייב םוצ ,"ןַאּפַאלק , .שיסור ףיוא ןעפורנָא

 ,"עּפאלק , ןעסייהעג

 ןיא רע זא ,רָאנ קנעדעג ךיא .טינ ךיא קנעדעג ןעמָאנ ןייז

 ןעמ ןעכלעוו ,"רעמזעלק םעד עק'הילדג, ןופ רעגָאװש א ןעוועג

 .טדָאטש ןיא רעליּפש-לעדיפ ןעטסערג םעד רַאפ טנעכערעג טָאה

 עק'הילדג ןעגיזָאד םעד ןעגעוו ןעמ טגעלפ ןעטָאדקענַא ענעדישראפ

 -נואו יד ןעגעװ ןוא ךילנעזרעּפ םהיא ןעגעוו =- ןעלהעצרעד

 ַא ןעװעג ךיוא זיא רעטָאפ ס'עק'הילדג .ןעליּפש ןייז ןופ רעד

 ןעבָאה רעטסעװש יד ןוא ;ךיוא רעדירב ענייז ןוא ,רעמזעלק
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 עטסטמהיראב יד ןעוועגנ זיא סָאד .,רעמזעלק ראפ טַאהעג הנותח

 .דנעגעג רענליו םעד ןיא עילימַאפ-ןעטנאקיזומ

 ךיז ךיא בָאה ןָאט ןעטונ ַא טענרַאלק םעד ןופ ןעגנערבסיורַא

 ןהֶא ,ןיילַא טליּפשעג בָאה ךיא ןעוו ןוא ; טכייל טנערעלעגסיוא

 ךיא ןעװו .השקשינ ןעננאגעג רימ ייב ןזיא ,רעטסעקרא ןא

 רימ זיא ,רעטסעקרָא םעד ןיא ןעמהענ לייטנָא טוואורּפעג רעבָא בָאה

 ןערעוו טלעמוטוצ געלפ ךיא .טקַאט םעד ןעטלַאה וצ רעווש ןעוועג

 .גילעטשרעטניה ןעביילב ןוא

 טנעלפ ןאבע .רעכלעזא רעניצנייא רעד ןעוועג טינ ןיב ךיא

 .ןעפלָאהעג טינ רעבָא טָאה סע ;ןעיירש ,ּפָאק ן'רַאפ ןעּפַאכ ךיז

 רעטסעקרָא רעזנוא עיציבמַא עקרַאטש ַא טָאהעג טָאה רע

 ןעוועג םעד ןיא זיא "לעטישטעּפָאּפ , רעד םירָאװ ,ןעיִארטסוצנייא

 וָאקַאילַאּפ רעניטכעמלַא רעד---רקיע רעד ןוא ,טריסערעטניארַאפ

 -נעמורטסניא יד ,גַאלשרָאפ ןייז ףיוא ,ךָאד טָאה נרובסרעטעּפ ןופ

 ,טָאה רע זיב ,תוחכ עֶלַא טימ טיײברַאעג רע טָאה .ןעקנַאשעג ןעט

 .גלָאפרע טָאהעג ,זיא סע יו

 .טיזיוו ןייז ןוא ןע'ווָאקַאילַאּפ ןענעוו רעטרעוו רַאּפ ַא

 -ַאפ רעשידיא רעכילנהעוועגנ ץנַאנ ַא ןופ רע טָאה טמאטשענ

 ַא ןעוועג רע זיא רעבָא טציא .(קסניווד) נרובאניד ןיא עילימ

 ןעפרָאװענ ךיז טָאה ןוא ןענהַאבנעזייא ןעיוב ףיוא קישטדַאירדָאּפ

 יד ןיא ןעננודניברַאפ טַאהעג רע טָאה םעד ךרוד .,ןענָאילימ טימ

 -יסור ַא ןעוו .סולפנייא ןעסיורנ ַא ןוא ןעזיירק עשיסור עטסכעה

 װָאקַאילַאּפ טנעלפ ,ןעכָארבעג ןעווענ זיא ףַארג רעדָא זַאינק רעש

 ַא םהיא ןעלהָאצ ןוא ךיז ייב עלעטש עניד'טשרמולכ ַא ןעבעג םהיא

 -רעדָאפ ןייז ןיא זַא ,ןעלהעצרעד טנעלפ ןעמ .טלַאהעג ןעכיוה

 ןעטַארקַאטסירא עשיסור עכיוה ןעניפעג רעמיא ןעמ ןעק רעמיצ

 אננַא , ס'יָאטסלָאט ןיא טלעטשעגרָאפ טרעוו ענעצס ַאזַא טקנוּפ)

 -ירַאנלָאב ןעמָאנ רעד זיא ,ווָאקַאילַאּפ טָאטשנָא רָאנ ,"אנינעראק

 סָאד רעבָא ,שנעמ רעדנעסיוומוא ןַא ןעוועג זיא ווָאקַאילַאּפ .,(ווָאנ
 .עלָאר ןייז וצ טרעטשענ טינ םהיא טָאה

 ךיא סייוו ,טוטיטסניא םעד ןעכוזַאב וצ טמוק רע ױזַא יו

 ךערּפשענ ַא ןיא :עדנעגלָאפ סָאד ךיא בָאה טרעהעג .יונעגנ טינ

 ןעזיוענסױרַא ווָאקַאילַאּפ טָאה ננודליב ןופ רעטסינימ םעד טימ



 ןעבעל ןייט ןופ רעטעלב 289

 ךארּפש רעשיסור רעד ןופ גנוטיירּפשרַאפ רעד ןיא סערעטניא ןַא

 רעזנוא ןעגעוו דיירוצ ןעמוקעג זיא םעד ךרוד .,ןעדיא ןעשיווצ

 ראפ סָאװ ןהעז ןעדאלעננייא םהיא טָאה ןעמ ןוא ,טוטיטסניא

 ,זנוא ןופ טכַאמ ןעמ "ןעסור עטונ, ַא

 ,ךיז טכאד ,דיװַאד ,ןהוז ןייז טימ ןעמוקענ זנוא ֹוצ זיא רע

 ןַאמ א ןייז וצ ןהעזענסיוא טָאה רעטָאפ רעד .,ןעסייהעג רע טָאה

 טימ טקעדַאב ,םינּפ ןעטיור ַא טימ ,גיצפופ-ןוא-עכילטע רהֶאי ַא ןופ
 -רעגנוי ַא ןעוועג זיא ןהוז ןייז ןוא .ךעלערעה עקניסייוו עניכעטש

 -ענ .,ןעקַאב ענעזָאלבעננָא טימ ןוא ןעניוא עגנידעמוא טימ ןַאמ

 -ַאב רעד ןיא ,ןייֵלַא ?עטישטעּפָאּפ רעד ייז טָאה זנוא וצ טכַארב

 -נוא עלַא טכוזַאב עינַאּפמָאק יד טָאה ,רָאטקעריד םעד ןופ גנוטיילג

 טסענ יד טָאה רע ןוא ןעמוקענ ךיוא ןיא ןאבע .ןעסַאלק ערעז

 ,רעדיל עשיסור ןענניז ןענעק רימ ןייפ יוװ ,ןעזיוועג

 -ענרעביא ייז רימ ןעבָאה ,ןערהָאפעגקעװַא ןענייז ייז ןעוו

 ,ךאלערעה עיורג ענייז טימ ווָאקַאילַאּפ ןערעטלע םעד -- טמירק

 רעזנוא ןוא .ןעקַאב ענעזָאלבעגנָא ענייז טימ --- ןהוז םעד ןוא

 ןייז ףיוא טמירקעגרעביא ייז טָאה ,ווָאנַאזעיר ,רערהעל רעגיטסול

 ,רעגייטש

 -ַאמ ,טגָאזעג רע טָאה -- ? םינּפ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ --

 ! טלָאגעג טינ ןוא טלָאנעג ָאי --- עיַאװַא עגיד'הנושמ א גידנעכ
 -ָאלבעגנָא רַאּפ ַאזַא טכַאמענ רע טָאה ייברעד) ! ןהוז רעד טנייה

 -עג ןופ ןעטייז יד ייב ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה רימ זַא ,ןעקַאב ענעז

 .(רעטכעל
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 ַא סױרַא ןעביג רימ --- .ייז ןופ עכילטע -- .רעליש יד

 .לַאנרושז

 עשיסור עטנַאקַאב יד ןופ רענייא טָאה רעטעּפש ןערהָאי טימ

 -ַאק ףיוא ןעבעל םעד ןעגעו טלהעצרעד רימ ןערענָאיצולָאװער

 ,טרעהעג םהיא ןופ ךיא בָאה ,ןעכַאז ערעדנַא ןעשיווצ .,ענרָאט

 טקריוועג טוג טינ טָאה ,ןעמַאזוצ ןעווענ ןענייז ייז סָאװ ,סָאד זַא
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 -עג סואימ ךיז ןענייז ייז .ךיז ןעשיווצ ןעגנוהיצַאב ערעײז ףיוא

 ןעכלעוו טימ ,רענָאיצולָאװער ַא ,רבח רעטסרעייט רעד .ןערָאװ

 ןערָאװעג זיא ,ןָאק ןיא ןעבעל םעד טלעטשעגנ ןעמַאזוצ טָאה ןעמ

 .ךילנערטרענוא

 טַאטלוזער סלַא טריסַאּפ עבלעז סָאד טָאה ןיז ןעסיוועג ַא ןיא

 ןייא ןיא --- םענייאניא רעמיא ןעבעל םענעגנואווצעג רעזנוא ןופ

 ,רעמיצ-סָאלק ןייא ןיא ,ןעסע םוצ שיט ןייא ייב ,רעמיצ-ףָאלש

 ירַאפ רעבָא ,ןעטפַאשדניירפ ןעװעג ןענייז סע .רָאדירָאק ןייא

 עגיטפינ עגנאל ןוא ןעיירעגירק ערעטיב .גינייוו גיסעמסינטלעה

 ןיא רעבָא ,ךַאז עטפָא-וצ ןייקס ןעוועג טינ ךיוא ןענייז ן'זנורב

 .טַאהעג ביל טינ ךיז ןעמ טָאה ןעצרַאה

 טלעמַאזרַאפ רעדיוװ ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ-עיצַאקַאװ ךָאנ

 טגעלפ טוטיטסניא ןיא) ןעכָאװ עכילטע ןופ גנודייש א ךָאנ

 ןעגעלפ ,(רעליש לָאצ עניילק א רָאנ ןעביילברעביא רעמוז ףיוא

 ןעמ טָאה געט רַאּפ עטשרע יד .ערעדנַא ץנַאג ןייז ןעננוהיצאב יד

 טנעלפ רעבָא ךָאנרעד .,ןערעדנַא ן'טימ רענייא טהערפעג רַאנָאז ךיז

 .ןערעוו סואימ רעדיוו ךיז ןעמ

 ,ליּפשייב םוצ ,סַאלק ןיימ ןיא .ןעמַאנסיוא ןעוועג ןענייז סע

 -ָאה ; רערימַאקליװ ַא ,יקצָארט ןעמָאנ ן'טימ רעליש ַא ןעוועג זיא

 .רעטונ ַא ,רעדלימ ַא ןעוועג זיא רע .טבילעג עלַא םהיא רימ ןעב

 -רניירפ יו ןעלהיפעג ערעדנא ןייק טַאהעג טינ םענייק וצ טָאה רע

 .ךיוא םהיא וצ טלהיפעג עלַא רימ ןעבָאה ױזַא ןוא .עכיל

 ןייק טינ ןוא סקואוו ןעלעטימ ןופ יו רעכעה ןעוועג זיא רע

 ןיה ןהעגמוא ןוא הירפ רהעז ןהעטשפיוא טנעלפ רע ,רערעגָאמ

 ןוא קָארוא םעד ןענרעל לָאמַא ,רָאדירָאק ן'רעביא קירוצ ןוא

 ךיז םייהניואוועג ַא טַאהעג רע טָאה ייברעד .ױזַא טַאלנ לָאמַא

 רַאפ רעטלע ןעוועג טינ זיא רע .טנַאװ עמאס רעד ייב ןעטלַאה וצ

 וצ ןעבָאה ביל רע טגעלפ רעבָא סַאּפש ףיוא .,רעליש ערעדנַא יד

 ַא וצ ןהענוצ טגעלפ רע .,ןערייז ַא ןערעזנוא ןופ עלָאר יד ןעליּפש

 וד ךַא, :ןעגָאז ןוא עדרָאמ ץיּפש ן'רַאפ ןעמהעננָא םהיא ,רבח

 ןעכיורבעג רע טגעלפ ,"עלערַאנ, טרָאװ םעד טָאטשנָא) "! עלערַאנ

 -קַארַאכ זיא רעכלעוו ,ןעגנידנעטשנַאנוא-ניסַאּפש ַא ,טרָאװ רעדנַאנַא

 .(ןעדייז א ראפ שיטיסרעט
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 ."ערייז , ןעבענעג ןעמָאנ א םהיא רימ ןעבָאה

 "וצ ןעוועג רעמיא םהיא ףיוא זיא םויטסָאק רענעטרָאק ןייז

 רענישיילפ ןייז .ץרוק-וצ --- ןעזיוה ענעטרָאק יד ןוא ,לָאמש

 ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רע ןעו .ןעשטרַאטססױרַא טגעלפ רעּפרעק

 ןעטנוזעג א ןופ יו ןעוועג קורדנייַא רעניימעגלא רעד זיא ,גידעכָאװ

 טָאה רעטקַארַאכ ןייז וצ .,ןעדייז ַא ןופ יו טינרָאנ ,גנוי-ספרָאד

 ןעמָאנ רעד טָאה סלאפנעדעי .טסַאּפעג ןעמָאנ רעד רעבָא ךיז

 רימ ןעבָאה ױזַא ןוא ,םהיא וצ ןעלהיפעג ערעזנוא טקירדעגסיוא טוג

 ,טנידנעעג ןעבָאה רימ זיב ,ןעפורעג םהיא

 םהיא רימ ןעבָאה ,סַאלק ןעטירד ןיא ןעוועג ןענייז רימ ןעוו
 .ןעבָאב ַא ןעבעגעגוצ

 עכייוו רחעז טימ ,אנעס ןעמָאנ ן'טימ ,אנרָארג ןופ רעליש ַא
 -רעליטש ןעטכַארט ןוא ןעציז טפָא טגעלפ ,רילָאקי-שַא ןופ רָאה
 ,ןעטכַארט ןוא רָאה ענעדייז עכייוו ענייז טימ ךיז ןעליּפש ;טייה
 ןעביוא בָאה ךיא ןעכלעוו ןעגעוו ,רעליש רעד ןעוועג סָאד זיא רע
 .קודקד ןוא שיאערבעה טנעקעג טוג טָאה רע ןזא ,םגָאזעג
 ןעציז טגעלפ רע ןעו .שנעמ רעניהעפ א ןעװעג ןיא רע
 עלַא יו רעטלע ןהעזסיוא ךילקריוו רע טגעלפ ,טייהרעטכארטרַאפ
 ריפ .רעטלע ןעוועג עקַאט רע זיא רשפא ןוא ,רעליש ערעדנַא
 -- ןעצימיא זיב ."עצעבָאב , ַא יו ,טציז רע זַא ,ןעגָאז ןענעלפ
 םהיא קנַאדעג רעד ןעלאפעגנייא זיא -- ןעמעוו םינ קנעדעג ךיא
 ,"ןערייז , רעזנוא וצ "ןעבָאב , א רַאפ ןעניורק וצ

 ךיז ןעבָאה רעליש יד ןעוו ,טכאנ-וצ-תבש ַא ןיא ,לָאמנייא
 -יש ַא ,סאלק רעזנוא ןופ רענייא טָאה ,"טדָאטש , ןופ טרעקעגמוא
 ,ן'יבר ןעגילָאמַא ןיימ ןופ רעגָאװש ַא) ןייטשליצ ןעמָאנ ן'טימ רעל
 -ָאב, רעד רַאפ הנתמ א ענעשעק ןופ ןעמונעגסױרַא ,(לעקצַאח
 ,"ךעלזיּפש) "סעקטורּפ, ?עטניב ַא ןעוװעג זיא הנתמ יד ."ןעב
 טגנַאלרעד סָאד טָאה רע ןוא (קָאז ַא טיײברַא ענעדיא ַא עכלעוו טימ
 .ן'אנעס

 ןוא סרעטכעלעג רַאֿפ ףָאטש ןעבענעג זנוא טָאה סַאּפש רעד
 ,רעטניוו ןעצנַאנ ַא ףיוא ןעציוו

 -ייז, ן'רַאפ עקלול ַא ןעפיוק ןעגעוו טדערעג ךיוא טָאה ןעמ
 .טינ ךיא קנעדעג ,טכילקריוורַאפ סָאד טָאה ןעמ יצ רעבָא ."ןעד
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 -ענרָאפ ןענייז ןעיירעגירק עפרַאש זַא ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא

 םרעהעג ןעמ טָאה רעטרעוו-לעדיז ענידלַאװג .טפָא טינ ןעמוק

 סלַאפנעדעי .ןעמוקעג טינ לָאמנייק זיא געלשעג וצ ןוא .ןעטלעז

 "עג רעד .רעכלעזַא לַאפ רעגיצנייא ןייק אטינ ןורכז ןיימ ןיא זיא

 "יננעשטרָאּפסיא , ןעוועג זנוא ייב זיא טרָאװ-ףמיש רעכילנהעוו

 .(רענעברָאדרַאפ)

 ןיא ןענעלפ ערעדנַא יד ןעמעוו ,רעליש ןעוועג ןענייז סע

 ןעפור ױזַא עקַאט ייז ןוא ?עיננעשטרָאּפסיא, רַאפ ןעטלַאה ןע'תמא

 ,רענייא יװ רהעמ טינ ןעוועג זיא עכלעזַא רעבָא .,ךיז ןעשיווצ

 ןעוועג רעליש יד ןענייז ןיימעגלא ןיא .סאלק א ןיא ייווצ סנעטסכעה

 ןעבָאה ייז ןוא סרעטקַארַאכ עגידנעטשנַא טימ ,םירוחב עכילרהע

 טַאלג טגעלפ ןעמ .ןערעדנַא םעד ןיא רענייא טנעקרענָא סָאד

 יּפִא ,ןערעלהעפ ףיוא ןעזייוונָא ,ןערעדנא םעד רענייא ןעדיירַאב

 -נעמ ייב עבט עכילנהעוועג ץנַאג א ךָאד זיא סָאד רעבָא ,ןעכַאל

 -ַאב עסיורג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ עטוג תמא ךס ַא ןַארַאפ .ןעש

 ,רעכַאמ-עצעה ןוא רערייר

 .םינ ןעמ טסייוו ,ןעצרַאה ןיא םענעי ייב ךיז טוט סע סָאװ

 -עג ענייז ןיא סנעכערברַאפ טימ םורַא רעצימיא ךיז טגָארט רשפא

 ַא ןופ קורדנייא םעד רע טכַאמ עטנַאקַאב ענייז ףיוא ןוא ןעקנַאד

 ןַא לָאמַא טפערט סע .ןעלהעצ טינ ייווצ ןייק ןעק סָאװ ,ןעשנעמ

 רעד טַאהעג טָאה גנושַאררעביא ַאזַא .גנושאררעביא עמהענעגנאנוא

 "יסַאּפ יד .סַאלק ןעטשרע ןיא ןעוועג ןיב ךיא תעשב ,טוטיטסניא

 .ךיוא רעטעּפש ןערהָאי עליפ טקנערעגנ רעבָא ןעמ טָאה גנור

 רעמייהעג ַא ןופ סנעכייצ ןעזייווַאב ןעמונעג ךיז ןעבָאה סע

 םוצ .סנעדָאש עלענָאיצַאסנעס ןָאטוצנָא טבערטש סָאװ ,טנַאה

 ןיא טגעלפ רָאדירָאק םעד ןופ גנעל רעצנַאנ רעד רעביא :;?יּפשייב

 טָאה ; (רעננָאר) רָאיוװַאק רעטקירטשעג ַא ןעגיל געט עכילנהעוועג

 ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא ןעמ ןעוו ,הירפ רעד ןיא ,לָאמנייא ןעמ

 טינ ךַאנ טָאה סע .טניט טימ ןעסָאגַאב ןענופעג םהיא ,הָאלש

 ַא ןענופעג טָאה ןעמ יװ ,עיצַאסנעפ עזיד ןהעגוצרעביא טעייּפסאּפ

 .קזיה ןעזעילַאדנַאקס םעיינ
4 
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 רע טָאה קעווצ א רַאפ סָאװ ?  ןָאטעג ץלַא סָאד טָאה רעוו
 ? ייברעד

 -עּפָאּפ רעד זַא ,רעדורענ ַאזַא טכַאמעננָא טָאה עטכישעג יר
 ערער ַא ןעטלַאהעג םעד ןעגעוו ןוא ןעמוקעג יא ןיילַא לעטישט
 -טנע ןעלָאז רימ זא ,טרילעּפא זנוא וצ טָאה רע .סאלק ןערעי ןיא
 ןעלעו "ןעטייקבילסעה, יד בוא ןוא .רעכערברַאפ םעד ןעקעד
 ןעבַאמוצ ןעמ טעװ --- טעשַארטסעג רע טָאה --- ןערעהפיוא טיג
 ,טוטיטסניא םעד

 ֿפעיצעּפס ןעמונעג ךַאז יד ןעבָאה סַאלק ןעטרעפ ןופ רעליש יד
 ,ןעגירנע וצ טנעהַאנ ןעטלַאהעג ןיוש ןעבָאה ייז םירָאװ ,טסנרע
 עצנַאנ רעייז טלָאװ ,טוטיטסניא םעד ןעכַאמוצ לָאז ןעמ ןעוו ןוא
 רַאפ סעדער ןעטלאהעג ךיוא ןעבָאה ייז .,ןעגנַאגעג ןערָאלרַאפ הימ
 רימ ,ןעטעבעג ךיז ןעבָאה ייז .ןעסַאלק ערעדנַא יד ןופ רעליש יד
 -ניא םעד ןעװעטַאר ןעלָאז רימ ,ןעּפַאכ ןעגידלוש םעד ןעלָאז
 ,טוטיטס

 -רעביא זיא סע) טכאלענּפא רימ ןעבָאה סעדער ערעייז ןופ
 -םיוא ,(רעליש ערעכעה יד ןופ ןעכַאלוצּפָא עדָאמ ַא ןעוועג טּפיױה
 .ןעוועג עּלַא רעבָא רימ ןענייז ןעלַאדנַאקס יד ןופ טכַארבעג

 ַא ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןעבָאה סָאלק ןעטרעפ ןופ רעליש יד
 יד ןַא ,ױזַא טוטיטסניא םעד טיהעג ןוא עטימָאק וויטקעטעד ןימ
 .ןעקרעמַאב טינ סָאד ןעלָאז ןעסַאלק ערעדנַא

 ,טעלַאוט םעד ןופ עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןעמ טָאה לָאמנייא
 טָאה ןַאד .ךלַאק ענעטַאשוצ עלעגרעב ַא טקרעמַאב ,טנַאװ םייב
 -עד, יד .טהערדוצ לעסיבַא זיא רהערדזַאג רעד זַא ,ןהעזרעד ןעמ
 -ָאה ,רָאטקעריד ן'טימ ןוא םָאנָאקע ן'טימ ןעמַאזוצ ,"סוויטקעט
 םוצ ןעמוקעג ןענייז ייז ןוא טשרָאפעגסױא ןוא טקוקַאב ץִלַא ןעב
 רהער םעד ןעכערבוצ טלָאװעג טָאה רעכַאמ-קזיה רעד זַא ,סולש
 ןעוו ,ןעמוקעגניירַא זיא רעצימיא רָאנ ,זַאג םעד ןעזָאלסױרַא ןוא
 ןעגנואווצעג זיא רע ןוא ,טייברא רעד ןעטימ ןיא ןעטלַאהעג טָאה רע
 -עג רעבָא ןענייז ייז .ןעדניוושראפ ןוא ןערעהוצפיוא ךיילנ ןעוועג
 ןוא ,טקרעמַאב טינרָאג טָאה ןעמ סָאד ,טביולג רע זַא ,רעכיז ןעוו
 .ןעגידנערַאפ ןעוואורּפ גנומהענרעטנוא ןייז טעװ רע זַא

 -ןייא .טעלַאוט םעד ןעטיה ןעמונעג ןעבָאה "סוויטקעטעד, יד



 87 טוטיטסניא-רערעל רענליוו םעד ןוא

 -טעלַאוט יד ןופ םענייא ןיא ןעסָאלשראפ ךיז ייז ןעבָאה זייווניצ

 "עג ךיז ןעבָאה ייז .סָאלש ןופ לעכעל ן'כרוד טקוקעג ןוא ךעלרעמיצ

 "יש רעדנַא ןַא טליפרע טכילפ יד טָאה ןעדנוטש ייווצ עַלַא .ןעטיב

 יד ןעטלַאה וצ טריזינַאגרַא ךיז ןעבָאה ייז .סַאלק ןעטרעפ ןופ רעל

 .טכַאנ ןוא גָאט ךאוו

 רעד .ןעטלַאהנָא טפרַאדַאב טינ גנַאל רעבָא רהיא טָאה ןעמ

 טנעמַאמ ןעסיוועג ַא ןיא טָאה רעטכעוו רעטירד רעדָא רעטייווצ

 םַאכ ַא םינ ,םורא ךיז טקוק ,רעליש ַא ןיירַא טמוק סע יוװ ,ןהעזעג

 .תוחכ עלַא טימ ןעסייר וצ ןָא םהיא טביוה ןוא רהערדזַאג םעד

 ןוא שינעטלעהַאב ןייז ןופ ןעגױלפעגסױרַא זיא "וויטקעטעד , רעד

 ,רעכערברַאפ םעד ףיוא ןעגנורּפשענפיױרַא

 רעדליוו ַא ,גנוגערפיוא עזעוורענ א ,המוהמ ַא ןערָאװעג זיא סע

 .יירשעג

 ,סַאלק ןעטירד םעד ןופ רעליש ַא ןעווענ זיא רענידלוש רעד

 רעליטש ַא ןעוועג זיא רע .ןעוועג דשוח טינ טָאה רענייק ןעכלעוו

 ףיוא גילפ ַא ןענעק ייז זַא ,טגָאז ןעמ ןעמעוו ףיוא ,יד ןופ ,רוחב

 .ןערהירנָא טינ טנַאװ רעד

 -ניא ןיא רעליש ענינייוו ץנַאג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 עילימַאפ יד .ןערעטלע עכייר טַאהענ ןעבָאה עכלעוו ,טוטיטס

 יד ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו ,ףיוה ס'םָאר ןיא טניואוועג טָאה

 העישי ייב טנערעלעג לָאמַא בָאה ךיא ואוו ןוא ,יירעקורד עשיסור

 .רעצנאמרעטלאב

 -עּפָאּפ רעד יו ,"ןעטייקכילסעה , יד ןָאטעג רע טָאה סָאװ וצ

 ? ןעפורעג סָאד טָאה לעטישט

 -ניא ןיא רעליש גינייוו ץנאגנ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 םענעי זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע ןוא .ןעלַאפעגכרוד ןעמאזקע ןַא

 ןעמ טָאה רעבָא טוטיטסניא ןיא .ןעלַאפכרוד רעדיוו רע טעוװ רהָאי

 -כרוד טנעלפ רענייא ןעוו .ןייז טנעקעג טינ רהָאי ףניפ יו רהעמ

 ָאזלַא םוא .ןעסילשסיוא םהיא ןעמ טגעלפ ,לָאמ ןעטייווצ ַא ןעלַאפ

 ַאזַא ןעפַאש וצ ןעסָאלשַאב ךיז רע טָאה ,עדנַאש יד ןעדיימוצסיוא

 -וק טעװ סע רעדייא ,ןעכַאמוצ טוטיטסניא םעד לָאז ןעמ זַא ,ענַאל

 םעדייא ,טּפַאכעג טינ םהיא טלָאװ ןעט ןעוו .סנעמַאזקע יד וצ ןעמ
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 -ענ ַא ןעמוקעגסיורַא רשפא טלָאװ ,טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא סע
 ץלא ףיוא טיירַאב ןעווענ רעבָא זיא רע .הפרש עכילרהעפ

 ןעצימיא טאהענ ביל ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז סע
 טריזינאנרָא סאּפש רעד טגעלפ לָאמַא ןוא ,לעציּפש ַא ןָאטוצּפָא
 םוצ .סַאלק ןעצנאנ ַא ןופ ראנָאז ןוא ,רעליש עכילטע ןופ ןערעוו
 ןעכלעוו ןופ ,ךוב ןעסיוועג ַא ןעגָארקעג טָאה לעגניא ַא :ל?יּפשייב
 -- המכח "ענעגייא , ןייז ןעפַאשעג טָאה רערהעל יד ןוֿפ רענייא

 רעכיב-לוש ערעזנוא ןיא ןענייז סָאװ ,ענייז ןעגנוקרעמַאב ענעי
 ראפ סָאװ ,טנאזענ טינ םענייק טָאה לעגניא רעד .ןעוועג טינ
 ןעוו ,ָאזלַא .טסואוורעד רעבָא ךיז ןעבָאה ריס .זיא סָאד ךוב ַא
 -ןיײרַא רעצימיא גנולצולּפ זיא ,ןעזעלעג םהיא ןוא ןעסעזעג זיא רע
 טפור םָאנָאקע רעד זַא ,טנָאזעג םהיא ןוא רָאדירָאק ןופ ןעמוקעג
 רע טָאה ,קירוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןוא סױרַא זיא רע .,םהיא
 זנוא ןופ רעדעי זַא ,ןעווענ זןיא קסּפ רעד .ןענופענ טינ ךוב םעד
 ןעמוקַאב טשרע םהיא לָאז רע זַא ןוא ,ןעזעלרעביא ךוב םעד לָאז
 .ןערעוו גיטרַאפ עֶלַא ןעלעוו רימ ןעוו ,ןַאד

 "יש ַא ןָאטענּפָא ןעמ טָאה סאּפש ןעטסטנאסערעטניא םעד
 רע .לעניּפש םייב רָאה ענייז טמעקענ טּפָא וצ טָאה סָאװ ,רעל
 ,(ןעטירד ןיא ןעוועג ןַאד ןיב ךיא) סאלק ןעטייווצ ןיא ןעוועג זיא
 -נַאלג ןוא עכייוו ,עטכידעג ,רָאה עצרַאװש ענהעש טאהעג טָאה רע
 ןא ןעוועג זיא רע .קוראּפ א יו ןעמעקראפ ייז טגעלפ רע ןוא ,עגיצ
 טינ םהיא ןעמ טָאה םכח ןייק ראפ רעבא ,רעטוג א ןוא רעכילרהע
 עלעמעק ןייז ןיא ןוא רָאה ענייז ןיא סערעטניא ןעזיד ןוא .ןעטלאהעג
 ןענרעל ןעטימ ןיא .ןעמרָאפ עשימָאק ןיא ןעזייװסױרַא רע טגעלפ
 -ץולּפ רע טנעלפ ,הדמתה ןעטימ ןעטכער ןיא ,לשמל ,קָארוא םעד
 ךיז ןעגעלפ רימ ואוו ,שזַאטע ןעטייווצ ן'פיוא ןעפיולפיורַא גניל
 ןייז ןעקוקַאב ,לעניּפש ןעסיורג םוצ ןעהילפוצ ,ןָאטנָא ןוא ןעשַאװ
 ,ןעמעקרעביא םהיא ןעמהענ ןוא "קורַאּפ

 טגעלפ רעכלעוו ,רעליש א ןעוועג ךיוא זיא סַאלק רעזנוא ןיא
 טנעלפ רע .,רעמיצנעיורפ א יװ ,רָאה ענייז טימ ןעריסערעטניא ךיז
 רָאנ ,עלַא יו ,טוטיטסניא ןופ קינלוריצ םעד ייב טינ ןערעש ךיז
 -ַאשעגמורא ןייפ ענייז .טדָאטש ןיא "?רעכַאמ-קורַאּפ ; א ייב
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 סָאר טנעלפ רע ,ןעּפַאט ןוא ןעטעלנ טפָא רע טנעלפ רָאה ענער

 טנעלפ רעטכעלעג ןייק ,רענייטש ןעכילריטאנ א ףיוא ןָאט רעבָא

 טמעקעג טָאה סָאוװ ,רעבָא רעליש רעד .ןעפורסיורא טינ סָאד

 .סַאּפש ןעניבייא ןופ לַאװק ַא ןעוועג זיא ,עלייוו עלַא רָאה ענייז

 ,ףירב יד טלייטוצ טָאה לעטַאריזדַאנ רעד תעשב ,לָאמנייא

 רעדָא) לעטדעטש ןייז ןופ ףירב א ןעמוקַאב "קינלעמעק , רעד טָאה

 .(ץַאלּפ ןעגיאייברעד ַא ןֹופ

 -כַאבָאעב ייברעד םהיא ןעבָאה סאלק ןייז ןופ רעליש עכילטע

 -טסָאּפ םעד .רעטריצירבַאפ ַא ןעוועג זיא ףירב רעד םירָאװ ; טעט

 (טפיטשיילב ?םענלַאװעשוט, ַא טימ) טכַאמעגכָאנ טָאה לעניז

 .רעלישטימ ענייז ןופ רענייא

 ,ןהעזעג ןעבָאה ,טריזינַאנרָא "ץעביק , םעד ןעבָאה סָאװ ,יד

 עטנַאקַאבמוא יד טקוקַאב רָאה עצרַאװש יד טימ רוחב רעד יו

 רעד ןופ ןעמָאנ םעד טזעל רע יװ ,סערדַא ן'פיוא טפירש-טנַאה
 -עדנואווראפ ןופ קורדסיוא ןַא טימ ,יוװ ,"ל?עגיז , ן'פיוא טדָאטש

 ףירב םעד סיורא טמהענ ,טרעװנָאק םעד ףיוא רע טנעפע ,גנור

 .ןענעייל וצ ןָא טביוה ןוא

 ַא טימ ןעסָאנַאב םינּפ ןייז טרעוו הרוש רעטשרע רעד ייב
 גנוניוטשרע טימ לופ ןענייז ןעניוא .ענייז ; טייקטיור רעדנעמַאלפ
 ןיא רע .רעטייו טזעל רע .טייקגירעניינ רעזעוורענ ַא טימ ןוא
 .קילג ןופ טלעמוטוצ ,טלעמוטוצ

 יז .טינ רהיא ןעק רע ,ןיליירפ ַא ןופ זיא ףירב רעד

 טָאה יז .טםונ רהעז ,טונ םהיא ןעק יז .ָאי רעבָא םהיא ןעק

 ןעלעפענ רהיא זיא רע .ןעטרָאד ןוא ןעטרָאד ןהעזעג םהיא

 -ענ טרעביױצַאב ךיילג ןיא יז .קילב ןעטשרע ןופ ןערָאװעג

 רהיא ןעק יז .םהיא ןיא טבילרַאפ ךילברעטש זיא יז .ןערָאװ

 .םהיא וצ ןעביירש טזומענ טָאה יז .,ןערילָארטנָאק טינ עביל

 רעטייוצ ַא ןעסָאלשעננייא ןעװעג ןיא ףירב םעד ןיא
 ַא רערהיא וצ זיא סָאד זא ,טרעלקרע ןירעביירש יד .ףירב
 ןעועג זיא סערדַא רעד) אנליוו ןיא טניואוו עכלעוו ,עניזוק

 טניפ ףירב םענעסָאלשעגניֵא םעד ןיא .(טרעװנָאק ן'פיוא

 וצ טקיש יז ןעכלעוו ,דליב עשיפַארנָאטָאפ ס'נירעביירש רעד
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 םעד ןעבעגרעביא ןייז םונ ױזַא טעװ רע ןעוו ,ָאזלַא .,רהיא

 .דליב םעד ןעזייוו םהיא ענעי טעװ ,עניזוק רעביל רהיא וצ ףירב

 ןהענ ןוא ,גאטנָאפ ַא ןיא ןעמוקענרָאפ זיא ענעצס יד

 טסייה .,טנעװַא גאטיירפ ןענעק טשרע רע םעוו "טדָאטש ןיא,

 .ןעטרַאװ ךָאו עצנַאג ַא ףרַאד רע זַא ,סע

 טינ ןעניא יד םהיא ןופ הרבח טָאה ךָאװ עצנַאנ ַא
 ,ןעזָאלענּפָארַא

 טגעלפ ךילנהעווענ .רעטשימוצ ַא יו ןעגנאנעגמורַא זיא רע
 םיוק ייז רע טָאה טציא .נגיסיילפ ןענרעל ןעקָארוא יד רע

 יו רעטפע ךָאנ טמסעקעג רע טָאה רָאה יד .טגיטרעפעגוצ

 .רעהירמ

 רעד וצ , ףירּב םעד ןעמהענסיורַא רע טנעלפ עלייוו עלַא

 זיא רעכלעוו ,"דליב ןעשיפַארגָאטָאּפ , םעד ןעּפַאט ןוא ,"עניזוק

 .גינייווניא ןעגעלעג

 .ןעפָאלש טנעקעג טינ ךילבעטשכוב טָאה רע

 ןעסיוװעג א ןיא .ןעטלאהענסיוא טינ רע טָאה ךילדנע

 -םיוא טָאה ,שזַאטע ןעטייווצ ן'פיוא ףױרַא רע זיא גאטימכאנ
 !עלעמעק ַא -- ןעמונעגסױורַא ןוא ,טרעוװנָאק םעד ןעסירעג

 עדייב ןופ ךעלדנייצ ןעבָאה סָאװ ,ךעלעמעק ענעי ןופ ענייא
 .רליב ןעשיפַארנָאטַאפ א ןופ סיורג יד ןוא ,ןעטייז

 םהיא ןופ ןעבָאה סָאו ,סרָאטַאריּפסנָאק יד ןופ רענייא
 ףױרַא טהענ רע יו ןהעזעג טָאה ,ןעזָאלענּפָארַא טינ ןעגיוא יד
 םהיא טייהרעליטש רע ןיא ,ָאלֿא ;שזַאטע ןעטייווצ ן'פיוא
 -ינארט םעד םניואוענייב רע טָאה ןעטרָאד .ןעגנַאגעגכָאנ
 .טנעמָאמ ןעשימָאק

 -ענ טוטיטסניא רעצנַאנ רעד טָאה עדנוקעס עטסקענ יד
 :ןעהירשעג טָאה ןברקס רעד ןוא .רעטכעלעג ןופ טכארק

 !עיננעשטרָאּפסיא ! עיננעשטרָאּפסיא ---

 ןוא טייבראענסיוא טָאה ןַאלּפ םעד ןופ ןעטייהלעצנייא יד
 ,ססירב ןופ ,יקסוװוָאּבוקַאי ןעמָאנ ן'טימ רעליש ַא טרהיפעגכרוד
 טגידנעענ רע טָאה ,טוטיטסניא ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע רעדיײא
 רוחב רעניהעפ ַא ןעװעג זיא רע  .עיזַאנמינ ןעסַאלק רעיפ
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 .ץלַא וצ ןעניוט סָאװ ענעי ןופ רענייא ,ךיוא רעלופטנַאלַאט ַא ןוא

 -ערעטניא טלהעצרעד ,טעװװעסירעג ,לעדיפ טליּפשענ טָאה רע

 .ןעסַאּפש עטנאסערעטניא טרעלקענוצ ןוא ןעטָאדקענַא עטנַאס

 ,רעלוּפָאּפ רהעז ןעוועג זיא ןוא ,רבח רעטונ ַא ןעוועג זיא רע

 סַאלק ןערעכעה ַא ןופ רעליש א ןעוועג ךיוא זיא רעלוּפָאּפ

 ן'טימ ,אנדָארג ןופ טענורב רעכיוה-רעכיוה ַַא .רערעזנוא יו

 ןופ ןעװעג רעבָא זיא טיײקרעלוּפָאּפ ןייז .ןרעּפלַאה ןעמָאנ
 טינ טָאה יקסוװוָאבוקַאי .ס'יקסווָאבוקַאי יו טרָאס רעדנַאנַא

 ךיז טָאה רעדיוו ןרעּפלַאה .סָאד טלהיפ רע זַא ןעזיועגסױרַא

 ןיא רעליש רעטסניטכיוו ןוא רעטסרעלוּפָאּפ רעד יװ ןעטלַאהעג

 רעקנילפ ַא ןוא ,ננוי רענידעבעל ַא ןעוועג זיא רע .טוטיטסניא

 ן'םיוא זַא ,ןעסקַאװעג ךיוה יױזַא ןעווענ זיא רע ."טסַאנמינ,

 ןוא ,םהיא ףיוא ןעקוק ןעלעטשּפָא ךיז ןעשנעמ ןענעלפ סָאג

 "טרָאּפס , רעד ןעוועג זיא רע .םעד טימ ץלָאטש ןעוועג זיא רע

 ןופ עליפ טּפעלקעג ךיז ןעבָאה םהיא וצ ןוא ,טוטיטסניא ןופ

 .ערעגניא יד ןופ ךילכעזטּפיוה ,רעליש יד

 -סָאנמינ ןיא עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע יװ ױזַא

 םעד ןערהיפ רע טנעלפ ,סקואוו ןיא רעטסכעה רעד ןוא ,קיט

 ןַאד ןעמ טָאה ,טַאהעג ביל עלָאר יד טָאה רע זַא .שרַאמ
 ןייז ףיױוא יו טוג יױזַא ,רוגיפ ןייז ןיא ןעקרעמַאּב טנעקעג

 "םיונוצ טנעה יד טימס .םינּפ ןעגנידווע'נח-ץראווש ןעשיטאּפמיס

 ,טײרּפשענסןוא לעסיבא סמערא יר טימ ,ןעטסיופ ןיא טקירדעג
 ַא יו ךיילג רעּפרעק ןעגנַאל ןעניטפערק ןעקנַאלש ןייז טימ
 ,רעייפ ןעשירעטיליפ א טימ ןעזײרּפש רע טנעלפ ,ענורטכ

 ךיז נידנעהערד ,לאזקיטסַאנמינ םעד םורַא ןוא םורא גידנעהעג

 רעטניה רעליש ערעדנַא גיצכעז-ניצפופ יד טימ ,רעהַא ןוא ןיהַא

 "סע ןעסיורג םעד ןיא ןערהיפניירַא זנוא טנעלפ רע זיב ,םהיא

 רעד יו יוזא ,רעינַאמ אזַא טימ ןָאט סָאד טנעלפ רע 4,לַאז

 ןייז ,זנוא טימ ,רע ןוא גנוטסעפ א ןעוועג טלָאװ ?ַאזיסע
 .עקַאטַא רעשידלעה א ךָאנ ןעמונעננייא רהיא ןעטלָאװ ,עעמרַא

 ,רעליש א ןעווענ ךיוא זיא טסַאנמינ רענידריווקרעמ ַא
 -- ןרעּפלַאה יוו סקואוו ןיא רענעלק ךס ַא ןעוועג זיא רעכלעוו
 ,5'םינּפ ןעשרעלדניק א  ןוא רוניפ רעשרעדניק א טימ ?'רוחב ַא
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 "יילק ןייז .ןע'וָאקילעיב ןעטנַאמרעד-עביוא םעד ןיימ ךיא

 ןעטלעז ןעוועג זיא רע ןוא ,טיובעג טונ ןעוועג זיא רעּפרעק רענ

 ןוא ,ץאק א יװ ןעננירּפש ןוא ןערעטעלק טנעלפ רע .קנילפ

 -מיג ןיא רָאנ טינ רעבָא .ןעצנוק עטסכילרהעפעג יד ןעכַאמ

 טָאה רע ,ךיוא ןענרעל ןיא ,ןעטָארעג ןעוועג רע זיא קיטסַאנ

 ןעטייקגיהעפ עדנעצנעלנ ןוא ןורכז ןעטנעכייצעגסיוא ןַא טאהעג

 .קיטַאמעטַאמ וצ

 רע ,ןירַאמַאט רענייא ןעוענ זיא רעליש עטונ יד ןעשיווצ

 יירד-ייוצ טימ ןוא רימ ןופ רעכעה סָאלק ַא טימ ןעוועג זיא

 ןעגנערבראפ טּפָא ריס ןעגעלפ ןענעװטסעדנופ ,רעטלע רהָאי

 .ןעסעומש וצ םהיא טימ ןעבָאה ביל געלפ ךיא .ןעמַאזוצ
 ןעטאלג ןייק טינ טימ ,סעציילּפ עטיירב טימ ,רעכיוה ַא

 ַא ;םינּפ ןעמהענעגנַאנוא ןייק טינ רעבָא ,םענהעש ןייק טינ ןוא

 טריסערעטניא רימ רע טָאה ,לעכיימש ןענולק ַא טימ ,רעגיהור

 רע .רָאמוה םענעסַאלענ ןייז טימ ןוא טייהנעזעלַאב ןייז טימ

 ,(סנָאשיזָאּפמָאק) "סעינעינישטָאס, ענייז ןעזעל רימ רַאפ טנעלפ

 ןעבָאה רעליש ערעדנַא יד .ןערעדנואווַאב ייז געלפ ךיא ןוא

 ןיא זיא רע ןוא .םהיא ןעגעװ גנוניימ עכיוה ַא טַאהעג ךיוא

 ןפוא רעדנַא ץנַאנ ַא ףיוא רעבָא ,רעלוּפָאּפ ןעווענ ןיימענלַא

 א ןעװעג ןיא רע םיראוו .ןרעּפלַאה רעדָא יקסווָאבוקַאי יוװ

 רע טָאה רעכַאמ-סַאּפש סעינַאּפמָאק וצ ןוא ,שנעמ רעליטש

 םעד ןופ ןעוװועג טינ זיא רָאמוה ןייז .תוכייש גינייוו טָאהעג

 ,טרָאס ןעשיטרָאּפס

 ןערעה ךיז טעװ ןעמָאנ ןייז ןזַא ,רעכיז ןעווענ ןיב ךיא

 ןעטלעז טרעוו תואיבנ טרָאס רעזיד רעבָא ,טלעו רעד ףיוא

 ,םיוקמ

 ן'טימ רעליש ַא ןעוועג ךיוא טייצ ןיימ ןיא זיא רעלוּפָאּפ

 ַא ,רעקניטעפ ַא -- ףיוה ס'ניסיק המלש ןופ ,סַאּפ ןעמָאנ

 זיא סָאװ ,סַאּפ רעד) לעכיימש ןעכילהערפ ַא טימ ,רעקניטיור

 ןופ רעליש עלופטנַאלַאט יד ןעשיווצ ןערָאװעג טנַאמרעד ןעביוא

 .(רענייז רעדורב רערעגניא ַא ןעוועג זיא ,ל?הושיגנונכייצ רעד

 טעטירַאלוּפָאּפ ןייז .רעליש רעטונג ַא ןעוועג ךיוא זיא רע
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 ןייז ןוא םינּפ ןייז ןעקנַאדרַאפ ֹוצ טאהעג רעבָא רע טָאה
 .ןעטייקגיהעפ ענייז יוװ רענינייוו טינ לעכיימש

 וצ ןעמוקעגסיוא רימ ןיא ץַאלּפ ןעגידרעהירפ ַא ןיא
 רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא רע זַא ,רעליש ןעסיוועג ַא ןענעוו ןעקרעמַאב
 ןיא סָאד .רעליש יד ייב רעלוּפָאּפנוא ןוא רערהעל יד ייב
 -רַאפ טָאה רע  .קינווָאנישט ַא ,טסיאָאנע רערטיכ ַא ןעוועג
 ענייז ןיא .ָאװטסלַאשטַאנ ייב ךיז "ןענידרעדא וצ יו ןענַאטש
 ,ניצרעה-ננע ןעוועג רע ןיא רעבָא םירבה יד וצ ןעגנוהיצַאב
 ,שֵלַאפ ןוא גראק

 ךַאפניא ,טבילענ טינ רעליש יד ןעבָאה ןעטייוצ ַא
 דארג זיא רע .ןערעינַאמ עשיטַאּפמיסנוא טָאהעג טָאה רע לייוו
 -ע .ךיוא רעטכעלש ןייק טינ ןוא שנעמ רעכילרהע ןַא ןעוועג
 רע טנעלפ טפָא ןוא ,קינדונ רעסיורג ַא ןעװעג רעבָא ןיא

 רעדָא טרָאװ ןעזָאלטקַאט ַא ךרוד ךאפנייא האנש ןעקעוורע

 .טַאהט

 -טינ יא ,רעלוּפָאּפ יא ןעווענ ןיא רעכלעוו ,רעליש ַא ןעוועג
 .טייקכילרהע עשרעדניק ןייז טאהעג ביל טָאה ןעמ .רעלוּפָאּפ
 ,דנַאטשנענעג ַא ןעווענ רעבָא ןיא לכש רעשרעדניק ,רעוויאַאנ ןייז
 .ןעכַאמ גיטסול ךיז טנעלפ ןעמ ןעכלעוו רעביא

 -עג ַא ןענָאלשעגרָאפ רעליש יד ןופ רענייא טָאה לָאמַא
 רעוו ןעניפענסיוא טשרמולכ ןעק ןעמ עבלעוו ךרוד ,ליּפש עסיוו
 -רעד ןופ עלַא ,ורטש עכילטע טמענ ןעמ .רענגיל ַא ןיא סע
 לָאז רע ,םענייא ןעמ טיג רעליש ןעדעי ןוא ,ננעל רעבלעז
 עלַא ןעמענ ךָאנרעד .ליומ ןיא טייצ עסיוועג ַא ןעטלַאה םהיא
 ייב בא :ןעמ טהעז ןַאד .רעליימ יד ןופ סױרַא ןעיורטש יד
 רע זַא ןמיס א זיא ,רעננעל ןערָאװעג יורטש רעד זיא םענייא
 ןעועג זיא קישטוטיטסניא רעטנַאמרעד רעד .רענגיל ַא זיא
 םהיא ייב ןיא יורטש ןייז ןוא ,רעמענילייטנַא יד ןופ רענייא
 ,ןערָאװעג ר ע צ ר י ק ליומ !יא

 | .רעטכעלעג ןופ טמרוטשעג טָאה רעמיצ רעד
 ןעהעזעג עטכישעג רעד ןיא ןעּבָאה רעליש יד ןופ עגינייא

 טינ ייז טימ ןיב ךיא .ךילרהע טינ רָאנ זיא רע זַא ,זייװַאב ַא
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 ןייז זַא ,גנוניימ יד טקירדעגסיוא בָאה ךיא .ןענַאטשרַאפניַא ןעוועג
 ןוא שירַאנ זיא רע זַא רָאנ טזייװשב יורטש רענעסיבעגּפָא
 םהיא ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ,טנייה ןוא ,שירעביולגרעבַא
 רעבלעזרעד ייב ךיא ביילב ,ןעטייהלעצנייא ענעדישרַאפ טימ
 .שנעמ רעטונג ןוא רעכילרהע ַא ןעװעג ןיא רע .גנוניימ
 ןעניױט טינ רע טגעלפ ,ערטיכ ןייז ןעװאורּפ טנעלפ רע ןעוו
 .טייקשירַאנ עסיורג ַא ןעמוקסיורַא טגעלפ סע ןוא ,וצרעד

 ענייז טימ טנעכייצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעליש ַא ןעוועג
 ,גינעו טדערעג ךילטנעננייא טָאה רע  .דייר עגידנעטשנַאנוא
 טאהעג טָאה רע .ןענרעל ן'טימ ןעמונרַאפ ןעוועג רעמיא זיא רע
 ןוא ןהעגמודַא רע טגעלפ געט ענעצנַאג ןוא ,חומ ןעּפמעט ַא

 ןעבעג ,ןעפיולוצ ךייא וצ רע טגעלפ גנולצולּפ רָאנ ."ןעווערבוז
 ןעפיול ןעמענ רעדיוו ןוא ,הּפ לובנ עטּפַאהלעקע יד טימ סָאג ַא
 ."ןעווערבוז , רעדיוו ,קירוצ ןוא ןיה

 ןיא ("רעקשילַאכימ עקרעב,) ןָאסנעװעל ןהכה םדִא ןעוו
 רעד ןיא דּפסה ַא טכאמעג םהיא ףיױא ןעמ טָאה ןעברָאטשעג
 -רעב , ןופ ?הוש ַא ןעועג ןזיא סָאד (*להוש "שדקה תרהט,
 טלָאװ ?הוש רערעדנַא ןייק ןיא  ."םיסרוקיּפַא, ןופ ,"סעקישטניל
 טינ רפסה ןייק ךילריטַאנ סרוקיּפא ןעסיורג םעד ףיױא ןעמ
 םעד ןעמונעג ןעמ טָאה גנולמאזראפ רעזיד ףיוא .טכאמעג
 טכַאמעג טָאה ,שיסור ףיֹוא ,דּפסה םעד .טוטיטסניא ןעצנַאג
 רעד טָאה ןעגרָאמ ףיוא ןוא ,בר רעגָאיזַאק רעד ,ָאקשטַאילק
 -יימש ַאזַא ףיוא טמירקעגרעביא עדער ס'ָאקשטַאילק קינ'הּפ-לובנ
 ,רעטכעלעג ןופ טלעקייקעג ךיז ןעבָאה רערעהוצ ענייז זַא ,רעג
 רעבָא .השוב ןופ ןערָאװעג טור ייז ייּב ןענייז ןעקַאב יד ןוא
 רעדיו טָאה ןוא ןעפָאלטנַא רע יא ןע'נשרד ןעטימ ןיא
 .נינייווסיוא ףיוא קָארוא םעד ןענרעל ןעמונעג

 -נַארפ , ,ןעשנעמ ערעטנעגילעטנוא רַאפ ,"עגימנויח ,, רַאפ להוש ַא (*
 ַא)) "להוש רענילרעב , ןעפור רהיא ןעגעלפ ןעדיא עבולנהעוועג ,"ןעמ
 ןוא קָאר ןעצרוק ַא טגָארט סָאװ דיא ַא ןעסייהעג טָאה "קושטנולרעב,
 .(דרָאב יד רַאגָאז טלָאג רעדָא םרעַׁשי
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 .לעפעלירָאק ַא ןעװעג ןיא רעליש ערעזנוא ןופ רענייא

 טפראדעג סעּפע טָאה ןעמ ןעוו .טשימענ ךיז רע טָאה ץלַא ןיא

 עדעי .ייברעד ןתוחמ רעצנַאג ַא ןעועג רע ןזיא ,ןעריזינַאגרָא

 יראפ סָאד ןיא םהיא ןופ ןוא ,םהיא וצ ןעמוקעגנָא ןיא סעיינ

 .טוטיטסניא ן'רעביא ןערָאװעג טיירּפש

 ,"רָאדירָאק,, ן'פיוא גנונדרָא טכַאמעג טָאה רע ןעוו ,לָאמנייא

 : טנָאזעג ךיא בָאה
 ? (רַאסימָאקײיצילָאּפ) ווַאטסירּפ ַא ,וטסיב סָאװ ---

 ערעדנַא יד ןופ ןערָאװעג טּפַאכענפיוא סָאד זיא ךָאנרעד

 .טּפעלקעגנא םהיא וצ ךיז טָאה "סענעמענוצ , רעד ןוא ,רעליש

 -ניא ןיא רעגניז עטסעב יד ןופ רענייא ןעװענ ןיא רע

 רע ןוא ,ןעטָאנ ןעזעל טנרעלעגסיוא ךינ ךיז טָאה רע .טוטיטס

 .רָאכ םעד ןעריזינַאנרָא ןעפלעה ןע'נאבע טנעלפ

 טכארבעג "ןעבָאב, רעד טָאה סָאװ רעליש רעד ,ןייטשליצ

 ןֵא ,טפירשדנַאה ענהעש ַא טָאהעג טָאה ,הנתמ ַא ךעלזיּפש

 ןיא ליטס ןעמהענעגנַא ןַא ןוא ןעגניז םוצ עמיטש עמהענעגנַא

 .רעטענ ַא ,רעכילטקניּפ ַא ,רעניטכיצ א ןעוועג זיא רע .,ןעּביירש

 טָאה רע סָאװ ץלַא ןיא טלהיפעג ךיז טָאה עבלעז סָאד ןוא

 טָאה ץלַא ןוא ,גנונדרָא ןיא ןעוועג םהיא ייב זיא ץְלַא ,ןָאטעג

 ךיז רע טָאה טנרעלענ .טייצ רעניטכיר רעד ןיא ןָאטעג רע

 טָאה רע .טכַאמענ סָאד טָאה קורדנייא ַאזַא -- טענ ךיוא

 יו יױזַא סעּפע ןוא עטכייל -- ןעטי'יקגיהעפ עטוג טאהעג

 .עטענ ךיוא

 רעזעל רעד טָאה "ן'עבָאב , רעד ראפ ךעלזיּפש ענייז ןופ

 ךיז טָאה סָאד .רָאמוה טָאהעג טָאה רע זַא ןהעז טנעקענ

 .ךיוא ןעביירש ןייז ןיא ןעזיועגסיורַא

 םעד ןיא טכַארברַאפ ןעבָאה רימ ןעכלעוו ,רעטניוו םעד

 טָאה ;לַאנרושז ַא "ןעבעגעגסױרַא, רימ ןעבָאה ,סַאלק ןעטירד

 .גנַאזעג-ביול ןוא רעטכעלעג ךס ַא ןעפורעגסיורַא לעקיטרַא ןייז

 סָאד .ןעפורעג סָאד רע טָאה "ץנעדנַאּפסערָאק עשידנעלסיוא;

 ןעטייוצ ןיא סעיינ עטצעל יד ןופ "טכירַאּבפ א ןעוועג ןיא

 ןעטכייל ַא טימ לופ ןעװעג זיא ךַאז עצנַאג יד ןוא ,סַאלק
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 יוקריס עסיורג ַא טאהעג טָאה לעקיטרַא רעד רָאמוה ןימ ןעטענ
 .ןעסַאלק עלַא ןיא ןעזעלעג םהיא טָאה ןעמ .,ןָאשייל

 ךיא קנעדענ לאנרושז םעד וצ ןעגַארטיײב ערעדנַא יד ןופ

 ןעועג ןיא רע .רעליש ןעכילרהעדוויאַאנ םעד ןופ ל?עקיטרַא ןַא

 יד טאהעג טָאה רע ןוא ,סַאלק רעזנוא ןיא רעטסנעזעלַאב רעד

 זַא ןעגָאז ןענעלפ רימ .ןעביירש ןיא ךַארּפש עשיסור עטסכייר

 רימ ןעבָאה ןעצרַאה ןיא רעבָא ,ןעזַארפ עכיוה וצ טכיורב רע

 רע טָאה ?אנרושז םעד ןיא .טקעּפסער טַָאהעג ןעביירש ןייז וצ

 יד ןוא ,ןינע ןעלַאיצַאס ַא ןעגעװו לעקיטרַא ןֵא ןעבעגעגניירַא
 .ןעמולב טימ לופ ןעוועג זיא ךַארּפש

 ןיא רָאנ ןוא ,רענעּבירשעג ַא ןעוועג ןיא "לַאנרושז, רעד

 ןעבירשעגפיוא ,טפעה ַא ןעמונעג טָאה ןעמ ,רַאילּפמעזקע ןייא

 טָאה ןַאד ןוא ,(טינ ךיא קנעדעג ןעמָאנ םעד) טַאלב-רעדָאפ ַא
 .לעקיטרַא ןייז ןעבירשעגנירַא "רעטייבראטימ , רעדעי

 -רַאפ טָאה עכלעוו ,טכידענ ַא ןעבירשעגניירַא בָאה ךיא

 ןענרָאמהירפ ַא טרעדלישעג טָאה יז .ךעלטייז עכילטע ןעמונ

 ןעמ ןעוו ,ףיוא טהעטש ןעמ ןעוו סענעצס יד -- טוטיטסניא ןיא

 וצ ךיז טיירג ןעמ ןעוו ךיז טלהיפ ןעמ יו ,קיטשהירפ וצ טהענ
 ,רערהעל יד ןיירא ןעמוס סע תעשב ןוא ןעקָארוא יד

 יו םעד ןענעװו -- עזַארפ ןייא רָאנ ךיא קנעדעג ךילטייד

 ןיירא ףייז לעקיטש ןייז רעליש רעד טפרַאו ךיז ןעשַאװּפָא ן'כָאנ

 ."טערובאט , ןייז ןופ לעטסעק-שיט םעד ןיא

 ךָאנ ננומהַאכָאנ א ןעוועג טכידעג יד זיא עמרָאפ רהיא ןיא

 ןע'ניקידַאד ייב ןעבָאה רימ עכלעוו ,"ןיִנעינָא ינענוועי , ס'ןיקשוּפ

 .גינייווסיוא ףיוא טנרעלענסיוא

 א טרעיודענ ןעבָאה "לאנרושז, םוצ ןעגנוטיירעברָאפ יד

 ןַא ןיא ןַאד .ןערָאװעג ניטראפ רע זיא ךילדנע .,ןעכָאװ רָאּפ

 עלַא ןענייז ריס .ןערָאװעג "טכילטנעפעראפ , רע ןיא ,דנעווא

 טנעיילעגרָאפ ענשזַאװ טָאה רענייא .רעטרע יד ףיוא ןעסעזעג

 -עגרָאפ רעטייבראטימ רעדעי טָאה ןַאד ןוא ,טַאלב-רעדָאפ יד

 לַאנרושז רעד זַא ,ןעסייהענ טָאה סָאד .קרעו ןייז ןעזעל

 ,"ןענישרע , זיא

 ריס .גנומיטש רעניד'בוט-םוי ַא ןיא ןעוועגנ ןענייז עלַא
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 ײסַאּפ עטסגיטכיו יד ןופ רענייא ראפ טכַארטַאב סָאד ןעבָאה

 .רעטניוו םענעי ןופ ןעגנור

 ."עיצַאלוקריצ  עסיורג ַא טָאהעג ךיוא טָאה טכידעג ןיימ

 ןעמוקַאב בָאה ךיא ןוא ,ןעסַאלק עלַא ןיא ןעזעלעג רהיא טָאה ןעמ

 ,טביולעג קרַאטש רהיא טָאה ןירַאמַאט .ןעטנעמילּפמָאק ךס ַא

 .ץלַא ןופ רערעייט ןעוועג רימ ייב זיא סָאד ןוא

 ןעוועג זיא "לַאנרושז , רעזנוא ןיא ןעלקיטרַא יד ןופ רענייא

 ס'יקסווָאלַאימָאּפ ןופ ?עטיּפַאק ןעסיועג א ףיוא טעדנירנעג

 "אסרוב, טרָאװ םעד טימ ."אסרוּב רעד ןופ ןעגנורעדליש , ןַאמָאר

 ןעמוקַאב רעליש יד ואוו ,רַאנימעס-םיחלנ א טניימענ ןעמ טָאה

 רעזנוא יװ ױזַא ,טלַאטשנַא רעטכאמרַאפ ַא ,טסעק ענָאיזַאק

 "אב יד ןופ ענייא ןעוועג זיא קרעוו ס'יקסווָאלַאימָאּפ .טוטיטסניא

 רעזנוא יװ ױזַא ןוא ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא עטסטמהיר

 -עגרָאפ ןעטרָאד טרעװ סָאװ םעד וצ ךילנהע ןעוועג זיא ןעבעל

 ןוא "ַאסרוב, ןעפור טוטיטסניא רעזנוא רימ ןענעלפ ,טלעטש

 ."סעקַאסרוב , -- ןיילַא ךיז

 ןיא לַאנרושז רעזנוא ןופ רעמונ רעטשרע רעד יו רהעמ

 .ןענישרע טינ
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 .טומיטסניא ןיא טלהיפעג ךיז בָאה ךיא יו

 עננוי ץנַאג עניימ ןיא ןוא ,שנעמ-סגנומיטש ַא ןיב ךיא

 יו רעקרַאטש ךָאנ טלהיפעג רשפא סָאד ךיז טָאה ןערהָאי

 ,רעטעּפש

 ןוא גיטסול ןייז לָאמַא ךיא נעלפ ,טוטיטסניא ןיא גידנעייז

 ןוא ,ןעיירעפיטש ןוא ןעסַאּפש עֶלַא ןיא ןעמענ ?ײטנַא ,גידעבעל

 ,ץרַאה ערעװש ַא טימ ןהעגמוא דנַאנַאכָאנ געט רֶאֹּפ ַא לָאמַא

 .רעטערַאמכרַאפ ַא ,רענידנעגייווש ַא

 ןעבָאה ךיא געלפ ,הטומ ןעטוג ַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 -וצוצ טונ ןעגניוצ ךיז נעלפ ןוא ,ןענרעל םוצ קשח רהעמ

 טנייפ רהעז בָאה ךיא עכלעוו ,ןעקָארוא עכלעזַא וליפא ןעניטרעפ

 סָאד -- אפונ סָאד זַא ,ןעפערט טנעלפ טפָא רעּבָא .טַאהעג
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 -וצ הטומ ןעטוג ןיימ רימ טנעלפ -- טלַאװג-רעביא ןענרעל

 ןעטלַאה ךיז געלפ ןוא ,ךיז ייב ןעלַאפּפָארַא געלפ ךיא .ןערעטש

 טפָא ןוא ;טלעװ רעד ןיא ןעשנעמ ןעטסכילקילננוא םעד ראפ

 רעדָא גָאט ןעצנַאנ ַא ןעביילב ױזַא ןיוש גנומיטש ןיימ טגעלפ

 .גָאט ןייא יו רהעמ

 קרַאטש ךיז בָאה ךיא עכלעוו טימ ,ןעדנַאטשנעגעג יד ןליפַא

 ןעצרעמש רהעמ טפאשראפ טפָא ךיוא רימ ןעבָאה ,טריסערעטניא

 רענייא ןעועג זיא סָאד .ליּפשייב םוצ ,עירטעמָאעג ,דיירפ יו

 ַא ןעצױּפָא ןענעק נעלפ ךיא .,םירומל עטבילאב עניימ ןופ

 עניד'לכש ףיוא נידנעטייברא ,טנעווַא ןוא גאטימכאנ ןעצנַאג

 ןיק טאהעג םינ ןעּבָאה סָאװ ,"סעשטַאדַאז , עשירטעמָאעג

 ןיילַא ךיא נעלפ טפָא .קָארוא ןענידנעגרָאמ םעד וצ תוכייש

 טימ טָאה רערהעל רעד עכלעוו וצ ,"סעמערָאעט , יד ןענרעל

 ןעטלַאהעג רעמיא בָאה ךיא .טכיירגרעד טינרָאנ ךָאנ זנוא

 קָארוא רענידנעגרָאמ רעד ביוא ,ךָאד .סַאלק רעד יוװ רעטייוו

 ַא טימ ןעגנונעכערשיוא עטנאסערעטניאנוא ןופ ןענַאטשַאב זיא

 נעלפ ךיא .ןעניטרעפוצוצ םהיא ןעליופ ךיז ךיא נעלפ ,רעפיצ ךס

 ןעגרָאמ ןוא ,הירפ רעד ןיא ןענרָאמ ףיוא ןענײלּפָא טייברא יד

 ,רעריטראמ א יװ ןָאט רהיא ךיא נעלפ הירפ רעד ןיא

 ,דלודענ ןופ ןענניירבסיורַא רימ רערהעל ַא טנעלפ לָאמַא

 .ןעפאשראפ טינ סעטונ ןייק ריס טנעלפ סָאד ןוא

 ךיא בָאה ,ןע'ניקידאד טימ סיוטשנעמַאזוצ ןיימ ןעגעוו

 -לימ לעיפ ַא ןיא םגה ,סעכילנהע סָאװטע .טלהעצרעד ןיוש

 ן װָאקנילעטַאק טימ טאהעג לָאמַא ךיא בָאה ,עמרָאפ רערעד

 ריס ןוא ,לעפַאט םוצ ןעפורענסיוא רימ טָאה רע ,ןיילַא

 רימ סָאװ ,עמערָאעט עשירטעמָאעג עטצעל יד ןערעלקרע ןעסייהעג

 יד טלעטשעג ,גנונכייצ יד טכַאמעג בָאה ךיא .טנרעלעג ןעבָאה

 עמערָאעט יד בָאה ךיא .ןערעלקרע ןעמונעג ןוא ןעבַאטשכוב

 -ניירא ךיז טָאה ווָאקינלעטַאק רעבָא .טנעכייצעגסיוא טנעקעג
 -רַאפ גידנעליו טינ טָאה רע ןוא ,רעטרעוװו עניימ ןיא טשימענ

 -סיורא טוװװאורּפעג טָאה רע ,ןייֵלַא ךיז יא ,רימ יא טלעמוט

 ,טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא ןוא ,רעטנָאלּפ םעד ןופ ןעכירק
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 םעד טוואורםעג רע טָאה ,ץלָאטש ןעוועג זיא רע יװ ױזַא

 .רימ ףיוא ןעפראופיורַא לובלב

 ?רעט'םולח'ראפ ַא יװ טקוק ןוא רהיא טהעטש סָאװ ---

 "נָא סַאּפש ןעזייב א טימ רע טָאה -- !ענָארָאװ ַא טהילפ טָא

 ,רעטסנעפ ן'כרוד ןעזיוועג)
 רעטסנעפ םוצ ןעגנַאנעגוצ ,דיירק יד טגײלעגקעװַא בָאה ךיא

 : .ענָארָאװ יד ןעכוז ןעמונעג טשרמולכ בָאה ןוא
 .ןעהירשעג רע טָאה -- !ןעטרָאד ןָא !יז טהילפ טָא --

 .ןיוש ןעמ סייוו סָאד ,גונעג רהיא טָאה הּפצוח ---

 רע ןעוו ןוא ,ןעפורענסיוא ןעטלעז רימ רע טָאה .םעד ךָאנ

 יד ןיא רימ ןעטימעגסיוא רע טָאה ,ןעפורעגסיוא ָאי רימ טָאה

 ענייז .טרעיודעג סָאד טָאה טייצ עשּביה ַא .ןעקוק וצ ןעניוא

 .םהענעגננַאנוא רהעז ןעוועג ןַאד רימ ןענייז ןעקָארוא

 טַאהעג רעמיא ןעבָאה סָאװ ,רעליש יד ןייז אנקמ געלפ ךיא

 טנערעלעג קשח טימ ןעבָאה סָאװ יד ,הדמתה ןוא דלודעג

 ,טינ יצ טנַאסערעטניא ןעוועג ייז ןענייז ייז יצ ,ןעקָארוא עלַא

 , ןיימ ןוא ;ניטכיר זיא ױזַא זַא ללכ םעד ןעמונעננָא בָאה ךיא

 רימ ןעבָאה סָאװ ,ןעקָארוא יד וצ רָאנ קשח ןעבָאה וצ עבט

 .קילננוא ןַא רַאפ טכַארטַאב ךיא בָאה ,טריסערעטניא

 יַאװָאליא ןעפַאשרַאפ רימ ןעגעלפ ןעצרעמש עטסערג יד

 "רט יד ,טייקצרוק יד .עטכישענ רעביא רעכיב-רהעל ס'יקס

 ךאלטיּפאק ענייז ןופ ןעזארפ ענהעש עזָאליםעט יד ,טייקנעק

 ןהֶא רימ טעשטומ ןעמ ןַא ,להיפעג ַא טזײּפשעג רימ ןיא ןעּבָאה

 .ןיז ַא ןהֶא ןוא קעווצ ַא

 רעביא ןערעטַאמ ךיז נעלפ ךיא סָאװ ,טייצ רעבלעזרעד וצ = |

 עירָאטסיה ע'תמא ךיא געלפ ,לעכיב עירָאטסיה םענָאיזַאק םעד

 ןעצרַאה ןיא ךיז ייב .קשח ןעכילטפאשנעדייל ַא טימ ןעזעל

 "!עירָאטסיה ביל אי ךָאד וטסָאה טָאי :ן'הנעט ךיא געלפ

 ַא רָאנ םזיב ֹוד, :ןערעּפטנעּפָא ןילַא ךיז נעלפ ךיא ןוא

 ןעזעל .ןענינעגראפ ריד טפאשראפ סָאװ סָאד ןעזעל וצ הירב

 ;}ע נר ע ? רעבָא פרַאד ןעמ .ביירטראפ-טייצ ַא טּפיוהרעביא זיא

 "...טסייה ןעמ סָאװ ןענרעל ןוא ,רעליופ ןייק ןייז טינ ףרַאד ןעמ

 ףיוא רָאנ ןעגנַאגעג טלָאװ "ןענרעל, טרָאװ רעד יװ ױזַא



 ןעבעל ןיימ ןופ רעטעלב 0

 עזָאלקַאמשעג טימ ןעדנוברַאפ זיא עכלעוו ,טייּברא עגיטסייג ַאזַא
 ךיוא רעליש ערעדנַא יד ןעבָאה ףירנַאב ַאזַא רעבָא ...!עצַארּפ
 .טַאהעג

 יו ןעטייקניהעפ ערעסעב בָאה ךיא זַא טסואוועג בָאה ךיא
 ייֵז ךיא בָאה ןעצרַאה ןיא .םידימתמ ערעזנוא ןופ עסיוועג
 ייז ךיא געלפ טייצ רעבלעזרעד וצ ןוא ."ּפעק עבָארנ, ןעפורעג
 יד טפערטַאבנַא סָאװ ןוא .ןייז אנקמ ייז ,ךיז רַאפ רעכעה ןעלעטש
 ןעטרעפ םעד ןופ ךילכעזטּפױה ,ןעסַאלק ערעכעה יד ןופ רעליש
 טנעלפ ,ןעטייווצ רעדָא ןעטשרע םעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,סַאלק
 .ןעשנעמ ןימ רעדנַאנַא וצ ראג ןערעהעג ייז זַא ,ןעטכוד רימ ךיז
 יירד ,ייוצ טימ ןענייז ייז זַא ,ןעסעגראפ טעמכ געלפ ךיא
 רהָאי יירד רעדָא ייווצ ןיא זַא ןוא ,רימ רַאפ רעטלע רהֶאי
 טנעלפ רימ .טציא ןעטלַאה ייז ואוו ןעטלַאה ךיא לעװ םורַא
 ,רעטעדליבענ ןערָאװעג ןערָאבעג ןענייז ייז זַא ,ןעטכוד ךיז
 ַאזַא לעװ ךיא זַא ןוא -- רימ ראפ רעכעה ןוא רעטלעקיווטנע
 ,ןעכיירגרעד טינ לָאמנייק הגרדמ

 יד ןעבָאה רימ ףיוא ןענעלפ גנוקריוו עגידריווקרעמ ַא
 ם'ןאבע ןיא ןעגניז ןענעלפ רימ סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ עשיסור
 ןייק טינ זיא ,ייז ןיא טגנילק רעכלעוו ,רעיורט רעד  .רָאכ
 ןייז .ןערעבױצַאב רימ רע טגעלפ ךָאד ,רעיורט רעשידיא
 טייקלופסינמייהעג יד .ןערעבױצַאב רימ טגעלפ אפוג טייקדמעדפ
 .רענהעש ןוא רעפיט ןערָאװעג םעד ךרוד ןזיא קיזומ רעייז ןופ
 ;ןעלסיירטפיוא רעמיא רימ טנעלפ ןוגנ רעגידעמוא ,רענהעש ַא
 ַא טכליהעג טָאה ָאד ןוא .ןערהערט וצ טעמכ ןעגנערב רימ
 ןַא טימ ןעמַאזוצ רעמָאי ַא ,טייקטייוו עטנַאקַאבנוא ןַא ןופ רעמָאי
 רעד ףיוא ןעליּפש ןעמענ טנעלפ ןאבע ןעוו .טומ ןופ סונסיוא
 : ןָאט רענוד ַא טנעלפ רָאכ רעד ןוא ָאנַאיּפ רעטרילָאּפ-גידלעניּפש
 "יט םעד ייב , רעדָא ,"ןענַאטשעג עזָאירעב ַא זיא דלעפ ןיא
 עקניננוי רימ ,טינ רימ טקעװא רעדָא ,"קירב םעד ייב ,עלעכ
 זַא ,ןעלהיפ ,נידנעגניז ,ךיא געלפ ."גָאטרַאֿפ הירפדוצ ,עלעדיימ
 םעד ךיא געלפ גָאט ןעצנַאנ ַא ןוא ,דימ ןיא טהעגוצ ץרַאה ןיימ
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 ןיא ןעגניז ךיז טנעלפ רע רעדָא ,טייהרעליטש ןעגניז ןוגנ

 ןוא טייקדנעלע רעד וצ טנעמינאּפמָאסא ןַא יו ױזַא ,חומ ןיימ

 ,טקירדעג זלַאה ןיימ רימ טָאה עכלעוו ,שינעסנעב

0. 

 ,ילארָאמ, -- .ךעלדיימ ןוא סניליירפ --- .סעינשירַאב

 עבלעוו ףיוא ,רעליש ענינייא ןעוועג ןענייז טוטיטסניא ןיא

 ,טסייה סָאד ."סעינשירַאב, ןעבָאה ייז זא ,ןעגָאז טגעלפ ןעמ

 סימ רעדָא סעקטסיזַאנמיג טימ טמַאשטנַאקַאב ןערהיפ ייז זַא

 -ַאֹּב עגידנעטשנַאנוא ןייק .ךעלדייס עטנעגילעטניא ערעדנַא

 .טינ טולָאסבַא .טניימעג טינ םעד טימ ןעמ טָאה ןעננוהיצ

 עלָאר יד טליּפשעג טָאה ,"סעינשירַאב טַָאהעג, טָאה סָאװו רעד

 ,ןעריצַאּפש ןהעג ייז טימ טגעלפ רע  .ייז ייב רעילַאװַאק ַא ןופ

 "עמַאד, ייז ןעבעגּפָא ,זיוה ס'ןערעטלע ערעייז ןיא ייז ןעכוזַאב

 -פיוא ייז ןעזייו ןוא ןעזעל םוצ רעכיב ייז ןענרָאב ,"טכער

 .םרעגייטש עשירעילַאװַאק ערעדנַא ףיוא טייקמאזקרעמ

 ןעוועג טינ סָאד זיא ,"סעינשירַאב טָאהעג, טָאה רענייא ןעוו

 טָאה סע .טכעלשעג םענהעש םעד טלעפעג רע זַא ,זײװַאב ןייק

 ; ןעשנעמ טימ ןערעוו וצ טנַאקַאב יוװ סייוו רע זַא ןעסייהעגנ רָאנ

 ןופ עלָאר יד ןעליּפש ןעק ןוא רוחב-הבישי ןייק טינ זיא רע זא

 .רעילַאװַאק ַא

 ,רעטכעט עשיטַאבעלַאב גונעג ןעוװעג ןענייז טדָאטש ןיא

 ןיא "קישטוטיטסניא, ַא ןעמעו ראפ ,עכייר ץנַאג ןייק טינ

 רעליש ערעזנוא ראפ זיא זיוה ַאזַא ןיא .ךודש רעטוג ַא ןעוועג

 ןעבָאה טפרַאדַאב רָאנ טָאה ןעמ .ןעמוקוצניירַא טכייל ןעוועג

 ןעמ סָאװ םעד טימ ןוא .וצרעד טייהנענעלעג ַא רעדָא טומ

 ,טפָא רַאגָאז רעדָא טייצ וצ טייצ ןופ טכוזַאב ?עדיימ ַא טָאה

 טָאה ןעמ .ןעמונעג טינ ןעגנוטכילפרַאפ ןייק ךיז ףיוא ןעמ טָאה

 רעבלעזרעד ןיא סניליירפ עכילטע ייב ןעטיזיוו ןעכַאמ טנעקעג

 טָאה ךילנהעוועג .רענעי ייב ןעגרָאמ ,רעד ייב טנייה -- טייצ

 -ַאב עכילטפַאשלעזענ ףיוא יװ רָאנ טקוקעג םעד ףיוא ןעמ

 .ןעננוהיצ
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 רהיא ייב רעדָא לעדיימ רעד ייב ןעװעג זיא סע סָאװ
 -:ַא ןעבָאה ייז ןופ עגינייא ױזַא יו ;ןעצרַאה ןיא רעטומ
 רעדָא םעד ןעהיצוצניירא ליּפשיךַאש עשיטַאמָאלּפיד יד טרהיפעג
 .ענַארפ רעדנַאנַא ןיא סָאד -- ץענ ןיא קישטוטיטסניא םענעי
 רע טָאה ,ןעגנַאפ ןעזָאלעג טינ ךיז טָאה ןאמרעגני א ןעוו
 ץרַאה 'ייז ?עיפיוו "סעינשיראב , לעיפ ױזַא "ןעבָאה, טנעקעג
 .ייברעד ןתח ןייק ןערעוו םינ ןוא ,טסולגענ טָאה

 ןעמ ןעוו) "ןיליירפ , רעדָא ,"עינשירַאב, טרָאװ םעד טימ
 סָאװ לעדיימ ַא טניימעג ןעמ טָאה ,(שידיא ףיוא טדערעג טָאה
 עכלעזַא ,ןעמהַאנסױא ןעוועג ןענייז סע .שיסור ןעדייר טוג ןעק
 ןוא דנַאטשוצ ןעגיד'הרצ ַא ןיא ןעוועג ןיא שיסור רעייז סָאװ
 גיסילפ ,"סעינשירַאב , רַאפ טנעקרענַא ןעוועג ךָאד ןענייז סָאװ
 ןענעייל ךוב ןעשיסור ַא ;טדערעג ךַארּפש יד רעבָא ייז ןעבָאה
 עניטלעוו-טני'ה ןוא ,(רעגינייוו רעדָא רהעמ) טנעקעג ייז ןעבָאה
 .טסואוועג ךיוא ייז ןעבָאה םיגהנמ ןֹוא טעקיטע ,ןערעינַאמ
 ,עינשיראב ןייק טינ ,"לעדיימ , א ןעוועג ןעמ זיא םעד ןהָא
 ,ןיליירפ ןייק טינ ןוא

 זיא 'לעדיימת א ןוא 'ןיליירפ, א ןעשיווצ ץענערג רעד
 טנַאקַאב ןיא רע זַא ןענָאז לָאז רעליש ַא .,רעפרַאש ַא ןעוועג
 ַא ןעניימ רע לָאז םעד טימ ןוא ,"ןיליירפ 4, ַא טימ ןערָאװעג
 טינ ךיז טלַאה ןוא שיסור ןייק טינ ןעק סָאװ ,רעטכָאט עשידיא
 ,ךילריטַאננוא ױזַא ןעוועג טלָאװ סָאד -- עקטנעגילעטניא ַא יו
 א םעד טימ ןעניימ ןוא "םיטסָאק, ןעגָאז לֶאז רענייא זַא יװ
 -ניירא ןענייז סָאװ ,ןעזיוה טימ ,עטָאּפַאק עגיטייצרַאפ ,עגנַאל
 .לעויטש יד ןיא טקורעג

 טינ טוה ןייק וליפַא ןעטייצ ענעי ןיא טָאה "לעדיימ, ַא
 ךיא ןעו .טינ סיוועג רעהירפ רהֶאי עכילטע טימ .ןעגָארטעג
 -כעלסיב ןעביוהעגנָא טשרע סע טָאה ,טוטיטסניא ןיא ןעוועג ןיב
 ,טוה ַא ןיא סַאג ן'כרוד ןהעג .ןהעגוצניירא עדָאמ רעד ןיא זייוו
 ,"סניליירפ , רָאנ ןָאט ןעגעלפ סָאד -- םרישדןענוז ַא טימ ןוא
 ."ךעלדיימ , טינ

 -ַאב ענעהעזעגנָא עגיניא ןעוועג ןַאד ןענייז ַאנליוװ ןיא
 -עג ךיז ןעבָאה רעטכעט ערעייז סָאװ ,סעילימַאפ עשיטַאבעל
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 ןעועג רַאגָאז ןענייז סע ,רעגייטש ןעשידָאמטלא ן'םיוא טדיילק

 רעזייה עניוזא ןיא .עכלעזא סעילימַאפ עכייר ץנאנ עכילטע

 ןעטסילַאער ,ןעטסיזַאנמיג ,טסייה סָאד --- ,"ןעטנעדוטס, ןענייז

 ןענייז ייז ןעדייס ,ןעגנאגעגנייא טינ --- סעקישטוטיטסניא רעדָא

 .םיבורק ןעוועג

 ןעװעג ךילכעזטּפױה זיא "עינשירַאב, ?וטיט םעד ףיוא

 רעשלעריימ רעד ןיא ןעגנאגעג ןיא סָאו ןיליירפ ַא טניטכערַאב

 רעזנוא טיופ ןעראוועג ןענַאטשראפ סָאד זיא יוזא עיזַאנמינ

 .טרָאוװ םעד ןופ ךיורבעג

 ןענייז ,טגידנעעג עיזַאנמינ יד ןיוש ןעבָאה סָאװ ,ךעלדיימ

 רעטכעט עשידיא זַא ,עדָאמ יד םירָאװ ,גינייוו ןעוועג ןאד ךָאנ

 א ןעװעג ךָאנ זיא ,ןערעװ ןעניוצרע טרַא ןעזיד ףיוא ןעלָאז

 ךיא ןעוו טייצ רעד ןיא ביוא ,טינ סייוו ךיא .ךַאז עיינ ךילמיצ

 ןעועג טלא עדָאמ יד ןיא ,טוטיטסניא ןיא ןעמוקעגנָא ןיב

 .רהֶאי ןעביז-סקעז

 טימ ךאלדיילק עניורב ןעגָארטעג ןעבָאה סעקטסיזַאנמינ יד

 .(םרָאפינוי) עמרָאפ רעייז ןעוועג זיא סָאד .רעכוטרַאפ עצרַאוװש

 ןעבָאה ייז עכלעוו ןעגָארטעג ייז ןעבָאה טיה ןוא ןעלטנַאמ

 -געדעי סאנ ן'פיוא עקטסיזַאנמינ א זיא טוה א ןהֶא .טלָאװעג

 .ןעננאגעג טינ סלַאפ

 ןופ לָאבמיס רעד ןעוועג זנוא ייב זיא ל?עדיילק עניורב ַא

 םעד טרעטשעג טָאה רהיא ןעגעוו קנַאדעג רעד .רעביוצ-ןעמַאד

 רערהעמס ס'קישטוטיטסניא םעד ,ןעדירפ ס'קישטוטיטסניא

 טָאה ךָאװ עצנַאג ַא לייוו ,סנעטשרע -- ס'טסיזאנמיג םעד יו

 לייוו ,סנעטייווצ ; רעטסיולק ַא ןיא ךַאנָאפ ַא יו טבעלענ רע

 ךיז ךעלדיילק עניורב יד ןעבָאה ךעלּפענק עצראווש ענייז טימ

 ןופ ּפענק ענרעבליז יד טימ יו רענינייװ ךס ַא טריסערעטניא

 ,טסיזַאנמיג םעד

 "שיראב, יד ןענייז גנולקיווטנע עגיטסיינ וצ גוצַאב ןיא

 ערעייז ןעו :ליּפשייב םוצ .ץלָאטש ןעוועג םינ ךיז ייב "סעינ

 "עינעינישטָאס , א ןעביירש וצ ןעבענפיוא ייז ןענעלפ רערהעל

 וצ סָאד ןערעילַאװַאק ערעייז ןעטעב ייז ןענעלפ ,(ןָאשיזָאּפמָאק)
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 ,םעד טימ טמעשעג ךיז רעטכָאט עשידיא ַא טָאה .ייז ראפ ןַאט
 -ַאב, א טָאה יזא ?ארמנ טאלב ַא ןענרעל טינ ןעק יז סָאװ
 ןעביירשפיוא טינ ןעק יז סָאװ ,םעד טימ טמעשעג ךיז "עינשיר
 .םעד טימ טריטעקָאקעג רַאגָאז טָאה יז ."עינעינישטָאס, ןייק

 רהיא טימ ןעסייהעג טָאה "עינשירַאב, ַא ןעלקיווטנע
 רָאנ ,ענעטָאברַאפ-תמא יד ןופ טינ -- ,רעכיב עלאקידַאר ןעזעל
 ,ליּפשייב םוצ ,קרעװ ס'װערַאסיּפ יו ,"ענעטָאברַאפ טעמכ, יד ןופ
 טרעהעג ןעבָאה סָאװ ,טייל עגנוי יד ןעגעו טינ ָאד דייר ךיא
 יווא ןעבָאה עכלעוו רעדָא ,"קָאשזורק, ןערענָאיצולָאװער א וצ
 רעדא ןעטסיזַאנמיג ןופ רָאנ ,רוטַארעטיל עשידרערעטנוא ןעזעלעג
 פעטעלב רעדָא לעכיב "ןע'פירט , ַא ןעבָאה סָאװ ,סעקישטוטיטסניא
 עטנעגילעטניא עכלעזא ייב .ןהעזעג טינ ןעגיוא יד ןיא לָאמנייק
 -וצסיוא ךיז ןיליירפ ַא רַאפ עדָאמ ַא ןעוועג ךיוא זיא טיילעגנוי
 ןַא ןופ עלָאר יד ןעליּפש וצ ןוא "טייקטלעקיווטנע, טימ ןענייפ
 ,םינינע עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא ,רהיא ייב "רעלקיווטנע,
 ןיא ךערּפשעג ןייז טרהיפעג טָאה רעילַאװַאק רעד עכלעוו ןעגעוו
 -ךיילג יד ,גנואיירפַאב יד ןעװעג זיא ,לַאפ ַאזַא
 ןעטייצ ענעי ןיֹא .יורפ רעד ןֹופ גנוגיטכערַאב
 :לעטרעו רעד ןעמוקעגסיורא רעבייו עשידיא ייב סָאד זיא
 "ןעצַאּפוצ, לָאז בייו יד זא ,טסייה סָאד ,"עיצַאּפדעצינַאמ,
 .ןַאמ םעד (ןעשטַאּפוצ)

 ןערעה ןערעילַאװַאק ערעייז ןופ ןענעלפ "סעינשירַאב, יד
 -סייג טלעקיווטנע ױזַא ןוא יירפ יוזא ןייז זומ יורפ יד זא ,תושרד
 -יטעקָאק ייז ןענעלפ םורַא טונימ ַא ןיא ןוא ,ןַאמ רעד יװ גיט
 .ייז רַאפ טייקנעפלַאהאבנוא רעגיטסיינ רעייז טימ ןער

 .ךיוא "סעינשירַאב. ןימ רעדנַאנַא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא סע
 -ישטָאס , ןעביירש טנעקענ ןייֵלַא ןעבָאה סָאװ ,עכלעזא רָאנ טינ
 סָאװ ,עכלעזַא ךיוא רָאנ ,ןעזעלַאב םוג ןעוועג ןענייז ןוא "סעינעינ
 ,ףמַאק-סטייהיירפ םעד ןיא ןעטַאט-ןעדלעה ןעזיװעגסױרַא ןעבָאה
 םתס .םהאנסיוא רענעטלעז א ןעוועג ןַאד רעבָא ןענייז עכלעזַא
 -ערג א ןעוועג ךילריטַאנ זיא ןעיורפ עטלעקיווטנע ןוא ענעזעלַאב
 -גהעוועגנוא ןא ןעוועג ךיוא ךָאנ ןענייז ייז רעבָא ,להָאצ ערעס
 ,גנוניישרע עכיל
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 ןיוש קנַאדעג רעלַאקידַאר רעד טָאה רעבָא ךַאז-עדָאמ ַא סלַא

 -בלַאה רַאנָאז רעדָא עטנעגילעטניא עלַא טעמב טביירנרעד ןַאד

 רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ גנוקריוו יד .ןעזיירק עטנעגילעטניא

 ןיוש זיא קיטסילַאנרושז רעשיסור רענעטירשענטרָאפ רעד ןופ ןוא

 .סיורג ךילמיצ ןעוועג ןַאד

 ךיז טָאה רעליש ערעזנוא ןופ רענייא יו ענעצס ַא קנערעג ךיא

 רע טָאה ךָאװ עצנַאג ַא ."עינשירַאב , ַא ייב טיזיוו ַא וצ טיירנענ

 טינ -- קרעװ ס'װערַאסיּפ ןופ ל?עטיּפַאק ןעסיווענ ַא טנערעלענ

 ןעטייקניהעפ עטונ ןייק טימ .טנערעלענ עקַאט רָאנ ,טנעיילעג

 זיא לעקיטרַא רעד .טנעכייצעגסיוא טינ ךיז רעליש רעזיד טָאה

 םהיא רע טָאה .ארמנ לעקיטש ערעווש א ןעוענ םהיא רַאפ

 םעד טרַאדעג ,ןרעטש םעד טשטיינקענ ,טנעיילעג ןוא טנעיילעג

 טָאה רע לייוו ,ץלַא ןוא ,רעליש ערעדנַא ייב ףליה טכוזעג ,ּפָאק

 ."עינשירַאב , רעד טימ ןעדייר וצ סָאװ ןעגעוו ןעבָאה טפרַאדענ

 ןַא ןעכַאמ וצ רהיא ףיוא סָאװ טימ --- רעטרעוו ערעדנַא טימ

 .קורדנייא

 ןיא ןעמעלַא זנוא רַאפ טיזיוו םעד וצ טיירנעג ךיז טָאה רע

 עינשירַאב יד טהעג רע זַא ,ןעסייהענ טָאה סָאד םירָאװ .ןעניוא יד

 ,ָאולַא .רע טהעג טײברַא רעגילייה ןימ ַא ףיוא ."ןעלסיווטנע;

 ךיז רימ ןעבָאה ױזַא .,נלָאפרע ןעשנואווענ םהיא עלַא ןעבָאה

 .םהיא וצ ןעטלַאהרַאפ

 רע יװ טקוקעגוצ ןוא םהיא ןופ טייוו טינ ןעסעזעג ןיב ךיא

 "עג ןעסיוועג ַא ןופ גנורעלקרע ס'וװערַאסיּפ רעביא טעװערָאה

 טסוגוא ,ףָאזָאליפ ןעשיזיוצנַארּפ םעד ייב ךיז טניפעג רעכלעוו ,קנַאד

 ערליוו ןופ סעינילער יד ןענעוו טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע .טנָאק

 רעדיוו טלָאהרעדיװ ךיז טָאה (+ "שיטעפ , טרָאװ רעד .,רעקלעפ

 טייצ רעסיוועג ַא טימ ןעזעלעג קרעוו םענעי בָאה ךיא .רעדיוװ ןוא

 ,טלַאהניא םעד טימ טנַאקַאב טונ ןעווענ ןיב ךיא ןוא ,רעהירפ

 היט

 רעד ןעכלעוו ןעגעװ ,ךייט ַא רעדָא .גרַאב ַא ,םיוב ַא ,היח ַא (*

 רע ןעכלעוו וצ ןוא ,טפַארק עכילטעג ַא טגול םעד ןיא זַא טבוולג רעדליוו

 .טניד
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 .םשה לולח ַא רַאפ טכַארטַאב סע טלָאװ ןעמ .טגָאזענסױרַא זיא סע ןעמעוו רַאפ סָאד בָאה ךיא זַא ,טינ רעבָא ביולג ךיא .זיא עטכישעג עצנַאג יד ךילרעכעל יו טלהיפעגנ ךיא בָאה ןעצרַאה ןיא ,ןהעטשרַאפ וצ סָאד ךיז טרעטַאמ רעליש רענעי יו טרעהעגוצ ןוא טקוקעגוצ ךיז ךיא בָאה ,ָאזלַא ,טציא
 .עדָאמ רעטסכעה רעד ןיא ןעוועג זנוא ייב טנעמָאמ םענעי ןיא זיא דנַאטשנעגעג רעד .טוטיטסניא ןופ רעליש ענעזעלַאב יד ןעשיווצ ןינע רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעוועג סָאד זיא ןעכָאװ ענעי ןיא : ךַאפנייא ץנאנ ? ןעזיד רָארג סעּפע סָאװרַאפ ? ןינע ןערעטכייל ןייק ןעבילקעגסיוא טינ רע טָאה סָאװרַאפ
 : טגָאז ןוא שיפָאזָאליפ ןעגיוא יד רע טערומשזרַאפ ייברעד ןוא ,וצרעד טייקמַאזקרעמפיוא ס'ןיליירפ רעד רע טהיצ .ןָאטעג גיוו ַא ךיז טָאה רעטכייל-גנעה רעד זא ,טקרעמַאב "רעלקיווטנע , רעד : עדנעגלָאפ יד ןעוועג זיא טלעטשעגרָאפ טָאה רע סָאװ סענעצס יד ןופ ענייא ."טלעקיווטנע ןיליירפ יד טָאה רענעי יו טרערלישעג זנוא רַאפ יקצָארט טָאה ,טוטיטסניא ןיא ןעמוקעגנעמאזוצ רעדיוו ךיז ןענייז רעליש עלא ןעוו ,דנעווַא ןעגרָאמ ףיוא .טכַאנ-וצ-גָאטיירּפ ַא ןיא ןעמוקעגסיוא זיא סָאד ."ערייז , רעזנוא ,יקצָארט ןעוועג ךיוא ןעטרָאד זיא ,"עינשיראב , ענעי טכוזַאב טָאה "רעלקיווטנע , רעטנָאמרעד רעד ןעוו ,דנעווַא םעד ןיא זַא ,טכַאמעג ױזַא רָארג ךיז טָאה סע

 ".שיטעפ א זיא סָאד זא ,טגָאזעג םעד ףיוא טלָאװ שנעמ רעוויטימירּפ רעד ,
 .ךיז טכַאלוצ יז ןוא ,שימָאק סיוא טרָאװ סָאד טמוק עינשירַאב רעד ייב
 ,טייקגינ -וולק ןייק טינ זיא שיטעפ ט .ךאז עטסנרע ץנאג ַא רעבָא 1 א סע -- "רעלקיווטנע, רעד טגָאז -- ? טכַאל רהיא --

 -נָא ןעטסוּפ ַא טָאה יקצָארט רעכילרהע ,רעטונ רעד ןוא ,ךילרעכ -ע5 וצ ןעוועג ןיוש זיא סע .ןעזַארפ טימ ןעלּפַאלּפ םתס קעװַא ךיז טזָאל רע ןוא ,טינ רעבָא ןעק רע .ן'װערַאסיּפ ייב ןעזעלעג טָאה רע ןעכלעוו ,קנַאדעג םעד ןעבעגרעביא טװאורּפ רע .זיא שיטעפ א סָאװ ןערהעלקרע וצ ןָא טבייה "רעלקיווטנע , רעד
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 -רעדרעביא זנוא סָאד רע טָאה רעבירעד .טַאהעג טנייפ לעטש

 ,טלהעצ

 ןענייז "סעינשירַאב, וצ ןעגנוהיצַאב יד זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא

 -סמהאנסיוא ןעגעו) ענידנעטשנַא ןוא ענייר טולָאסבא ןעוועג
 -נוא ןעשיווצ ןעמ טָאה טייקנעזָאלוצ ןופ .(טינ ןעמ טדער ןעלַאפ

 ןַא ןעפערט טגנעלפ סע .טרעהעג גינייוו טּפיוהרעביא רעליש ערעז

 ,ןעניז ,ןעננורהאפרע עמיטניא טימ טסהירַאב ךיז טָאה רענייא

 -לעזא טקַאפ ןעכילטייד ןייק ןַא ,ןעטלעז ױזַא --- ןעטלעז רעבָא

 -עש ןוא גנוי ןעוועג ןענייז רימ .ןענָאמרעד טינ ךיז ךיא ןעק ןעכ

 -נעטשנא טסכעה וצ טרעהענ רימ ןעבָאה עֶלַא טעמכ  .נידוועמ

 עכלעזַא .טלעוו רעניילק א וצ ןוא ,ןעילימַאפ עשידָאמי-טלַא עגיר

 טימ רעינַאמ רעיירפ ַא ןוא טייקטסיירד עשליבסנַאמ יוװ ןעכַאז

 -נעסַאלעגסיוא ןוא .טייהנעטלעז ַא ןעוועג זנוא ייב ןענייז ןעיורפ

 ייב ךיז טָאה ןעמ רעכלעוו טימ ,ךַאז טַאװירּפ ַא ןעוועג זיא טייה

 ןעכערּפשעג עטסמיטניא יד ןיא רשפא ןעדייס ,טמהירַאב טינ זנוא

 .רבח ןעטסמיטניא םעד טימ

 -נעטשנַאנוא ןעכוזַאב סָאװ רעליש ןופ טסואוועג בָאה ךיא

 רהעז ןעוועג ?הָאצ רעייז זיא ,סנעטשרע רעבָא .רעזייה עניד

 -עג ,טסואוועג בָאה ךיא טייוו יוװ ,זיא סַאלק רעזנוא ןיא) ןיילק
 יָאמ רעזנוא וצ סָאד טָאה ,סנעטייווצ ; (רעכלעזַא רענייא רָאנ ןעוו

 ףיוא .טַאהעג טינ תוכייש ןייק --- סָאד טפור ןעמ יו --- ?אר

 סָאװ ןוא .טקריוװעג טינ ?יּפשייב ןייז טָאה רעליש ערעדנא יד

 וצ ןעננוהיצאב ענייז ףיוא סָאד טָאה ,ןייֵלַא םהיא טפערטַאבנָא

 .טַאהעג טינ סולפנייא םוש ןייק ןעיורפ עגידנעטשנא

 ןיא רָאנ ןעדייר םינינע עכלעזַא ןעגעוו ךיא ןעק סנעגירעביא

 ןעועג זיא סַאלק רעדעי םירָאװ ,סַאלק םענענייא ןיימ וצ גוצַאב
 ערעדנא יד ןופ טמאצענּפָא יוזא טעמכ ,עלעטלעוו ערעדנוזַאב ַא

 טמַאצענּפָא ןעוועג זיא טוטיטסניא רעצנַאג רעד יוװ ןעסַאלק יירד

 ןא טָאהעג טָאה סע רעליש יד ןופ רעוו ןעטלעז .,"טדָאטש , ןופ

 טימ ןעכערּפשענ עמיטניא טרהיפעג ןוא טפאשטנאקאב עמיטניא
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 ךיז ןעבָאה דייר עניצומש ערעייז רעבָא .טוטיטסניא םעד ןיא

 .סעמעט-סטכעלשעג ףיוא ןעניױצַאב ןעטלעז

 ,טוטיטסניא ןיא טכַארברַאפ ןעבָאה רימ סָאװ רהָאי רעיפ יד

 -סנַאמ רעד ףיוא טסקאוו ?'רוחב םעד ןיא ןעוו ןערהאי יד ןענייז

 ,טייקניהורנוא יד טלעּפַאצ טולב ןעננוי ,ןעטיור םעד ןיא ליב

 -עו .רעדלעוו יד ןיא טגניז ןוא רעדלעפ יד ןיא טהילב עכלעוו

 רעדָא רעד ,שינעקנעב ,ענָאװערט ,ערוטנַאװַא א רַאפ סָאװ ןענ

 זיא סָאד -- ןיילַא ךיז טימ טעקשושעג ךיז טָאה רעליש רענעי

 ,תודוס ענייז טימ ןעגָארטעגמורַא ךיז טָאה רעדעי .ךַאז ןייז ןעוועג

 עכלעוו וצ ,עכלעזא סנעטסיימ -- עשיטעָאּפ-טינ ןוא עשיטעֶאּפ

 טַָאהעג טינ טָאה םהיא רעסיוא שינעפעשַאב עגידעבעל רעדנַא ןייק

 -קעס ןימ ןעבלעז םעד טאהעג ןעבָאה עלַא טעמכ .תוכייש ןייק

 רעניצנייא רעד זיא רע זַא טכודענ ךיז טָאה ןעדעי רעבָא ,ןעטער

 .ןעטערקעס עכלעזַא טָאה סָאװ

.1 

 ןייז לָאמ ךיא -- .טברַאטש עדייז ןיימ --- .?טדַאטש ןיא
 -רעגנוי רעצרַאװש רעד ,---.רעזנוצ םוקילא--.טערטרָאּפ

 ,ענעגנאפעג-סגירק עשיקרעמ -- ."קישטנַאמ

 -לע עניימ ןעבָאה ,טוטיטסניא ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 -דנעה-ןעצלעּפ םעד ייב ,ףיוה ס'יקסווָאלזָאק ןיא טניואוועגנ ןערעט

 טכַאד ,חסּפ ךָאנ -- רעטעּפש טַאנָאמ עכילטע ,רעלעק ןיא רעֶל

 -ָאנ ,עקדאשטשאלּפ ףיוא ןעבילקענרעבירַא ךיז ייז ןעבָאה --- ךיז

 -ארטס ןיא טניואוועג ןעטרָאד ייז ןעבָאה טשרעוצ .ייברעד טנעה

 םייב ןעגנודעג ןעבָאה ייז ןעכלעוו רעמיצ א ןיא ,ףיוה ס'רענוש

 .ףיוה ןענידנעגעקטנא םעד ןיא --- רעטעּפש ןוא ,ן'ריאמ רעטעפ

 ייב טינ ,אפונ אנליוו ןיא רדח ַא טַָאהעג ןַאד טָאה רעטָאפ ןיימ

 ,ואוושרעדנא רָאנ ,בוטש ןיא ךי

 -יירפ ןוא ,ןעסע ייז ייב ךיא נעלפ תבש ןוא טכַאנוצ-נָאטיירּפ

 --- ייז ייב ןעניטכענ ךיוא ךילנהעווענ ךיא נעלפ טכַאנוצ-נָאט

 -ראפ נעלפ ךיא ןעכלעוו ,קנַאב-ףָאלש ןעטיור ןעבלעז םעד היוא
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 רימ ןוא לענניא-רדח א ןעוועגנ ןיב ךיא ןעוו ,ריירק טימ ןעביירש
 טפָא רהעז .ףיוה ס'יקסנומרישז חבש היוא טניואוועג ןעבָאה

 ס'עמהומ ןיימ ןיא ןעפָאלש טכַאנ וצ-גָאטיירפ רעבָא ךיא נעלפ

 עניימ וצ רעטנהענ ןוא רעמארגנ ןעווענ רימ ןיא ןעטרָאד .זיוה

 ,עטנאקאב

 ךיא .,ןעכָאװ עיצַאקַאװ ןעביז יד ןיא ןעוועג ךיוא זיא ױזַא

 ,עקדַאשטשַאלּפ ףיוא ןערעטלע עניימ ייב ןעניטכענ ןוא ןעסע געלפ

 .ףיוה ס'יקסנימָאכ ןיא ן'עמהומ ןיימ ייב זייוולייט ןִיא

 ,סַאלק ןעטשרע ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,רעטניוו םעד ןיא
 .עדייז רעטייווצ ןיימ ןעברָאטשעג זיא

 גירעיוררט יד טגאזעגנָא רימ טָאה ןעמ יו קנעדענ ךיא

 געװ ןיימ ףיוא ,טוטיטסניא ןופ ןעגנַאגעג ןיב ךיא יװ ןוא ,סעיינ

 .ןעגרָאמהירפ ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד .ףיֹוה ס'יקסנימַאכ וצ

 טנעגענאב ךיא בָאה ,טוטיטסניא םעד ןעבעל ,רעווקס ן'פיוא

 דשוח טָאה רע .רָאטקעּפסניא ןוא רערהעל רעזנוא ,ן'גרעבנייטש

 טָאה רע ןוא ,שינביולרע ןהֶא "טרָאטש ןיא, העג ךיא זַא ןעוועג

 .טלעטשענּפָא רימ

 רימ טָאה רָאטקעריד רעד ;ןעברָאטשעג זיא עדייז ןיימ ---

 ןוא ,טרעפטנעעג ךיא בָאה -- היול רעד וצ ןהעג וצ טביולרע

 .ןעזָאלעגּפָא ךימ טָאה רע

 -ָאה ןוא ןעקרעמאב רימ לָאז שנעמ רענענָארטוצ רעזיד זַא

 טינ ןענעק רימ ןעוו ,ךָאװ-ןעטימ ןיא זיא'ס זא ןעניז ןיא ןעב

 .שודיח א ןעוועג רימ זיא סָאד -- טוטיטסניא ןופ ןחענסױרַא

 רָאנ קנעדעג ךיא .,טינ ךיא קנעדעג היול ס'ןעדייז םעד

 -לָאפ יד עמהומ יד זיא טציא זא ,להיפענ םעד ,גנומיטש יד

 -אב רעגידנעטשלָאפ רעד רעטעפ רעד ןוא עטסָאבעלאב ענידנעטש

 .ןעוועג ױזַא ךיוא רעהירפ זיא ן'תמא ןיא םגה ,ץלא רעביא סָאבעל

 -ַאוגָאטַאפ ןייז ךיא בָאה טיוט ס'ןעדייז םעד ךָאנ דלַאב

 א טכאמעג ןוא טוטיטסניא ןיא ןענָארטעגקעװַא דליב ןעשיפ

 װָאנַאזעיר .ךיז טהעטשראפ סע  ,ןופרעד גנונכייצ עטרעסערגרַאפ

 לייט רעסיורג ַא רעבָא .םעד ןיא קלח ןעשביה ַא טָאהעג טָאה

 -ראפ זיא טערטרָאּפ רעד ןעוו .עניימ ןעוועג זיא טייברַא רעד ןופ
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 יַארטעגקעװַא דַארַאּפ סיורנ טימ םהיא ךיא בָאה ,ןעראוועג ניט
 ןיא סע זא ,טנייצרעביא ןעוועג ןיב ךיא .ן'עמהומ רעד וצ ןעגנ

 קוק ַא טָאה עמהומ ירד ןעוו רעבָא ,(ךילנהע) "ענבָאדָאּפ , רהעז
 טלָאװ ךיא יוו יױזַא ,ענימ עמורק ַא טכַאמעג יז טָאה ,ןָאטענ

 זיא רעטומ ןיימ .רעטָאפ רהיא ןופ ןעקנעדנָא םעד טכעוושרַאפ
 ,'עמהומ רעד טימ ןעוועגנ ןענַאטשרַאפנייא ןיא יז ןוא ןעמוקענ

 טרעזייבעג ,ט'הנעט'ענ בָאה ךיא .עדייז רעד טינ זיא סע זא
 םוצ זיא סע ךילנהע יו ןהעזנייא לָאז ןעמ ךיז ןעטעבעג ,ךיז
 .ןעפלָאהעג טינ רעבָא טָאה סע ,ןעדייז

 ןעסַאפנייא טערטרָאּפ םעד טעװ ןעמ זַא טרַאװרע בָאה ךיא

 רעד רעביא ,טנַאװ ן'פיוא ןעננעהפיוא ןוא םַאר םענהעש  ַא ןיא

 ןעמ טָאה לעקניו םענעגרָאברַאפ ַא ןיא וליפא רעבָא ,עּפַאנַאק

 -פיורַא םהיא בָאה ךיא .ןעבָאה טלָאװעג טינ ךיוא טרעטרָאּפ םעד

 רעביא ןענעלענּפָא רע זיא ןעטרָאד ןוא ,ןעוויוא ן'פיוא טגיילעג

 ןַאד ןוא .טקוקַאב רעדיו םהיא בָאה ךיא רעדייא רהָאי ייווצ
 ,טרעוו ןייק טינ טָאה רע זא ,ןהעזעג ןיילַא ךיא בָאה

 "קיטש ףיוא ןעטינשוצ םהיא ןוא רעסעמ א ןעמונענ בָאה ךיא
 .ךאל

 םוקילא טרעהעג לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא בָאה רעטניוו םענעי
 -עג ןאד ךָאנ ןעבָאה ןערעטלע עניימ .הנותח ַא ףהיוא ןע'רעזנוצ
 ַא ייב ןעוװעגנ זיא הנותח יד .ףיוה ס'יקסווָאלזָאק ןיא טניואוו

 -ָאה ייז ןעמעוו ייב ,רעלדנעה-ןעצלעּפ םעד ןופ בורק ןעטנעהָאנ
 ןערעה וצ טרַאנעג רעמיא בָאה ךיא .רעמַאק םעד ןעגנודעג ןעב

 -ול ענייז .ןעפור םהיא ןעגעלפ ןעדיא רענליוו יו ,"ןעק'םוקילא
 ךס א ךיז בָאה ךיא ןוא ,רעלוּפָאּפ רעייהעגנוא ןעוועג ןענייז רעד
 ןוא ןחדב סלַא טזייװַאב רע סָאװ רעדנואוו יד ןעגעוו טרעהעגנָא

 ,טנַאלַאט טָאה רע ןא .קרעוװו ענענייא ענייז ןופ רעגניז סלא

 נוצַאב ןיא ?ייו ךאפנייא ,ןענָאז טינ םהיא ןעגעוו ןעמ טגעלפ

 -נייק טרָאװ סאד ןעריא עשירָאמ-טלא ןעבָאה ןעכאז-טסנוק וצ

 ַא, טָאה רענייא זַא ,ןענָאז טגעלפ ןעמ .טכיורבעג טינ לָאמ

 ןעק רע זַא ,טניימענ רָאנ ןעמ טָאה םעד טימ רעבָא ,"טנעלַאט
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 רעדנַא ןַא רעדא ,יירעטסוש ,יירעדיינש -- הכאלמ א סעּפע

 .קרעוו-דנַאה

 טנעלפ ,רעדיל ענייז ןוא תונחדב "ס'עקמוקילא  נידנעביול
 זא ,ןעלהעצרעד טנעלפ ןעמ .ךיוא תולעמ ערעדנא ןעבענוצ ןעמ

 .שיזיוצנארפ ,שטייד ,שיסור טוג טדער רע זַא ,טעדליבעג זיא רע

 טאהענ טָאה רע ואוו ,קסנימ ןיא טניואווענ ןַאד טָאה רע

 רעבָא רע טָאה תונחדב יד .ךיז טכַאד ,םָארק-טינש א ,טפעשענ א

 רע טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,ןעבעגענפיוא טינ לָאמנייק

 ןעגניז טגעלפ ןעמ עכלעוו ,ריל עיינ ַא טימ ןעדיא יד ןערעדורפיוא

 םעד ןיא רָאנ טינ -- טַאטשרַאװ ןעדעי ייב ןוא זיוה רעדעי ןיא

 ןעלױּפ ןוא ןילָאװ ןיא ןוא אטיל ץנַאג רעביא רָאנ ,דנעגעג רענליוו

 רעדיל ס'רעזנוצ טימ ןענעלפ רעדנעל עלַא ןופ םינחדב יד .ךיוא

 .תונותח ףיוא םלוע םעד ןעטלאהרעטנוא

 .הנותח עכייר א ףיוא ,אנליוו ןייק ןעמוס טפֶָא טנעלפ רע

 רעבָא ךיז טָאה ָאד .טרעהענ טינ לָאמנייק םהיא בָאה ךיא

 בָאה .,ןתוחמ א ןייז טנעקענ בָאה ךיא ואוו ,הנותח ַא טכאמעג

 -וקַאב ןוא טוטיטסניא ןופ רָאטקעריד םוצ טעדנעװענ ךיז ךיא

 .ןיהַא ןהענ וצ שינעביולרע ןַא ןעמ

 -ַאבעלַאב עניילק ץנאג ןעוועג ןענייז ןערעטלע ס'הלכ רעד

 "עג טינ טלָאװ ,דנעװַא םעד ראפ ןע'רעזנוצ ןעלהָאצַאב .םיט

 ס'הלכ רעד ןעװעג רעבָא זיא רע .ךָאנ ענעשעק רעייז ךָאנ ןעוו

 .ןעמונעג טינ ייז ייב טלעג ןייק טָאה רע ןוא בורק א

 -נָא טָאה ןעמ רעדייא טייצ עשביה א ןעמוקעג ןיב ךיא

 קנַאב ַא ףיוא ןענעלעג ןיא רעזנוצ .עינָאמערעצ יד ןעביוהעג
 טשרעוצ ךיא בָאה יוזַא ,טלעמערדעג ןוא ?ערעמיצ ןעניטייז ַא ןיא

 יד טלַאה רע זַא ,טניײצענסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע  .טניימעג

 ןיא רע .טפָאלש רע זַא ןעניימ לָאז ןעמ ידכ טכַאמעגוצ ןעניוא
 סָאװ ,תורוש עשי'נחדב יד טניטרעפענוצ ,טכַארטענ ןוא ןעגעלענ

 ."םנעצעזַאב , םעד ייב ןענָאז טעװ רע

 -ענ טָאה רע ןוא ,ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה עינָאמערעצ יד ןעוו

 ןענייז ,ן'רסומ ןוא ןעסירגַאב רחיא ,חלכ רעד וצ ןערייר ןעמונ

 ןעמענ ירד היוא ,ןעמָאנ רהיא ףיוא טיובעג ןעוועג רעטרעוו ענייז

 -עי ןופ .ןערעטלע ערעייז ןופ ןעמענ יד ףיוא ןוא ןתח םעד ןופ
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 -ענ רע זיא ױזַא ןוא ,טרָאװ ַא טכַאמענ רע טָאה בַאטשכוב ןעד
 ןהֶא ,רעדיװ ןוא רעדיוו ,קירוצ ןוא ןיה ,קירוצ ןוא ןיה ןעגנַאנ

 טָאלנ ןעמוקענסיורא םהיא ייב ןענייז ןעזַארפ יד ןוא .רועיש ַא

 -עג זיא ,סנעטסנינייוו ,ױזַא .ןעטָארעג רהעז ,טנַאסערעטניא ןוא
 ןיא טלעטשעננעמַאזוצ רע טָאה ץלַא סָאד ןוא .גנוניימ ןיימ ןעוו
 נידנעלמערד ןוא גידנעניל ,ןעטרָאד טא ,טוניפ עכילטע

 .ןערעדנואווּפָא טנעקענ טינ ךיז בָאה ךיא ...! טש'רמולכ

 -עג רע טָאה ,קנאשעג-השרד יד ןוא הדועס רעד ייב ,רעטעּפש
 ןעועג ןַאד ןיוש ןענייז עכלעוו ,רעדיל ענייז ןופ רֶאֹּפ ַא ןעגנוז

 -וצ סופ ן'טיס רע טָאה נידנעגניז .טמהירַאב ןוא טנַאקַאב טונ
 טקַאט רעד זיא אפונ ןענניז ןייז ןיא ןוא ,טקַאט םוצ טּפאלקעג

 -וצ סָאד ןוא ,סָאד .טייק'טלוב עפרַאש ַא טימ ןעמוקנעסױרַא
 -ַאקיזומ ַא ןיא ןעסָאגעגנעמַאזוצ ךיז טָאה ,רעמזעלק יד ןופ ןעליּפש
 יד רַאפ יו ױזַא .טרעבױצַאב רימ טָאה עכלעוו ,טייקנינייא עשיל

 ,רעקיד ןייק טינ ןוא ,רעכיוה ןייס טינ --- םהיא ךיא העז ןעניוא
 םינּפ ןעכילסַאלב ַא ןוא ,לעדרעב עניורב-דנַאלב ,ערעטיש ַא טימ

 ןוא סומפ ןייא טימ גידנעּפאלקוצ ,טגניז ןוא טהעטש רע יװ --

 ןייז ןופ טקַאט רעד .רעטסעקרָא םוצ טנעה עדייב טימ גידנעכַאמ

 -יצירטקעלע יו רערעהֹוצ ענייז וצ ןעננאנעגרעביא זיא ןעגניז
 ןוא ,רעטרעוו ןהֶא ,ןעגנוזענטימ טָאה םלוע רעצנַאג רעד .טעט
 ,טקַאט ןייז טלהעצענטימ רעטרעוו ןהָא

 "רע ןייז ןופ טערקעס טּפיוה רעד ןענַאטשַאב זיא םעד ןיא
 ,םינוגנ ענייז ןופ טקַאט ןעכילכיילנראפנוא םעד ןיא ;גלָאפ

 זיא סע .גינייוו ןַארַאפ ךילטנענייא דיל ַא ענייז ןיא זיא ןוגנ

 ; סָאד ןעפור םינזח יװ ,"ץכעגָאז, ַא ,"וויטַאטישטער, ַא רעכיג
 -העלקרע ןא ,טנעמוגרַא ןא לָאמַא ,טעבעג א לָאמַא ,הנעט ַא לָאמַא

 -ָאליפ-סנעבעל טימ ןוא עיצַאטיגַא טימ רהעמ טסעמש סע  .גנור
 רעד ןוא ; ביל דיא א טָאה סָאד רעבָא .עיזעָאּפ םימ יוװ עיפָאז

 .קיזומ ןופ ןייוו יד ןיירַא רענעט יד ןיא טסיג ,םטיר רעד ,טקַאט

 -םיוא רעווש ךייא זיא סע ,ןיילא ךיז ןופ ךיז טגניז דיל יד
 ,ןעגניז וצ ךייא טהיצ ,ןָא לָאמנייא רהיא טביוה .,ןערעהוצ
 .רעטייוו ןוא רעטייוו ןעוורענ ערעייא טימ טקַאט םעד נידנעלייצ
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 ם'רעזנוצ ןעניוצענ טָאה םויטסָאק רעקסטוטיטסניא ןיימ
 -רידוטשעג , רעניצנייא רעד ןעווענ ןיב ךיא .טייקמאזקרעמפיוא

 -עג ןעבָאה רימ ןוא ןעגנאגענוצ רימ וצ זיא רע ,לַאז ןיא "רעט

 ןעבָאה רימ סָאװ ןענעװ ןוא טגָאזעג טָאה רע סאוו .טסעומש

 םהיא בָאה ךיא זא ,רָאנ קנעדעג ךיא .טינ ךיא קנעדענ ,טדערעג

 טפורּפעג בָאה ךיא זַא ,ןעטנעמילּפמָאק עטרעטסיינאב ןעבעגעג

 -ענ טיושטנע ךיא ןיב ייברעד זא ןוא ,םהיא טימ שיסור ןעדייר

 ןהעזעג בָאה ךיא .עכילנעלק ַא ןעוועג זיא שיסור ןייז .,ןערָאװ
 ןַא ,טסואוועג בָאה ךיא .טינ רע טָאה גנודליב ענרעדָאמ ןייק זא

 .טריסערעטניא טינ ךימ טָאה סָאד רעבָא ,שיאערבעה טוג ןעק רע

 רעטעּפש .ןעצרעמש טפאשראפ רימ טָאה גנושיוטנע ןיימ

 אזא  .גנורעדנואוואב ןייפ טרעסערגראפ רָאנ סָאד טָאה רעבָא

 ..! רעדיל עכלעזא ןעביירש ןענעק לָאז שנעמ

 וצ טרעהענפיוא טינ ךָאנרעד ךיא בָאה טוטיטסניא ןיא

 .םהיא ןענעוו ןעדייר

 רעצרַאװש , ס'ןָאזעניד ןעזעלענ אנליוו טָאה רעטניוו םענעי

 -עוו בָאה ךיא .ןענישרע טשרָאקָא זיא סָאװ ,"קישטנאמרעגנוי

 ןעבָאה עלא .בוטש ס'עמהומ ןיימ ןיא טרעהעג ךוב םעד ןענ

 םעד ,ן'ףסוי ןופ םירוסי יד רעביא טצפיזעג ןוא ןעזעלענ םהיא

 יַאנ רע זיא ,דלעה רעד זיא רע יו ױזַא .,ןַאמָאר םעד ןופ דלעה

 תורצ יד ןוא ,רעטונ ַא ןוא רעכילרהע ןא ,רעשיטַאּפמיס א ךילריט
 ןייז זיא רעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי ןעצראווש םעד ןופ סיוא רע טהעטש

 -ָאוש ןייז ןוא ,ןאמָאר םעד ןופ ךאלמ רעד זיא ףסוי .רענָאװש

 טלאהראפ ,ן'ףסוי ןענענ טרינירטניא רע .,לעווייט רעד --- רעג
 רע זא ןעמ טניימ טייצ עגנַאל ַא ןוא יורפ ןייז וצ ףירב ענייז

 .ןעפרָאװעגקעװַא רהיא טָאה

 ױזַא ךיז ןעטסננא ס'ףסוי טָאה ?כימ רעטעפ רעטונ ןיימ

 םוצ טיטעּפַא םעד ןערָאלרַאֿפ טָאה רע זא ,ןעצרַאה םוצ ןעמונעג

 .ןערָאװעג קנַארק זיא ןוא ןעסע

 ןיא ןוא ןעטשרע ןיא ןעווענ ןיב ךיא סאוו ,טייצ רעד ןיא

 ןופ המחלמ עשיקרעט-שיסור יד ןעמוקעגרָאפ זיא ,סַאלק ןעטייווצ
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 ,ן'עמהומ ןיימ ןעכוזַאב נעלפ ךיא ןעוו ,תבש ןעדעי ,1877--+78
 ןוא רעכיירטש םעד דוד םהרבא וצ ןעמוקפיורַא ןעזומ ךיא געלפ

 רעגרובסרעטעּפ םעד ןיא ןעשעּפעד-המחלמ יד ןעזעל םהיא ראפ

 עטסניטכיו ןוא עטסערנ יד ןעוועג ןַאד זיא עכלעוו ,"סָאלָאג,

 .דנאלסור ןיא גנוטייצ

 ,ןעטסיוורעזער ןענַאטשעג ןענייז ן'ריאמ רעטעפ םעד ייב

 סנעטסיימ ןענייז סָאד .גירק םוצ ןעפורעג טָאה ןעמ עכלעוו

 וצ טנידענּפָא עעמרַא רעד ןיא ןיוש ןעבָאה סָאו ,םירעיוּפ ןעוועג

 -םופ רעבָא ,םייהא ןהענ ןעזָאלעג ייז טָאה ןעמ .רהאי עכילטע

 ,טציא ןוא ,"סַאּפַאז, ןיא טנעכערעג ךָאנ ךיז ייז ןעבָאה רהָאי ןהעצ

 ןהעג טזוומעג ייז ןעבָאה ,נירק רעד ןעכָארבענסיױא טָאה סע זַא

 טקנוּפ-סננולמאזראפ רעד ןעוועג זיא אנליו ןיא .טנָארפ םוצ

 ןעוועג טינ ןיא סעמראזַאק יד ןיא יו יוזא ןוא ,דנענענ םעד ןופ

 ןאוו .רעניואוונייא יד ןעשיווצ טלייטוצ ייז ןעמ טָאה ,ץַאלּפ גונעג

 -ענניירַא ןעמ טָאה ,ץַאלּפ עיירפ לעקיטש ַא ןעוועג רָאנ זיא סע

 ן'ריאס רעטעפ ןיימ ייב .ןעטַאדלָאס ענסַאּפַאז רֶאֹּפ ַא טלעטש

 ןעטרָאד ןעמ טָאה .רעמיצ-סע ןַא ןוא לַאז א ןעוועג זיא זיוה ןיא

 ,ןעטרָאד יו יוזא ןוא .עכלעזא ןעטאדלָאס עכילטע ןעבעגעגניירא

 יד טימ ךיא ןיב ,ןערעטלע עניימ טניואוועגנ ןעבָאה ,רעמַאק א ןיא

 .ןעראוועג טנאקאב ןעטַאדלָאס

 ;רעדיילק עקסטַאדלָאס ןייק ןעמוקַאב טינ ךָאנ ןעבָאה ייז

 ,טלָאגעגמורַא ןוא ןערָאשעגמורַא ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז ייז ןוא

 ןענייז ייז .םירעיױוּפ עכילנהעוועג יו ןהעזענסיוא ןעבָאה ייז

 .דרע רעד ףיוא ןעפָאלשעג
 -ָארַאטס, ןופ סיואכרוד ןענַאטשַאב ןיא עּפורג יד

 -ָארטעג עלַא ןעבָאה ייז .?סעּפַאצַאק, רעדָא ?סעצרעיוו

 ,"ןעסור-סיורגג יו שיסור טדערעגנ ןעבָאה ייז ןוא דרעב ןעג

 עכלעוו ,"ןעסוריסייוו, רעדָא ןעקַאילַאּפ ,רעניווטיל יו טינ ןוא

 .(עעמרא רעד ןיא טנערעלענסיוא ךַארּפש יד ךיז ןעבָאה
 טזומעג ןעבָאה ייז זַא ,טגָאלקַאב רימ ראפ ךיז ןעבָאה ייז

 ,ןעקַאילָאּפ ןופ טהעטשַאב אנליוו םורַא גנורעקלעפַאב םירעיוּפ יד (*

 סָאװ ,ןעדנעגעג ןעװעג רעבָא ןעניוז סע .רעניווטיל ןוא ןעסוריסייוו

 ."סעציעיוװָארַאטס ,, ןופ טניואווַאב ןעוועג ןענייז
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 ןעבָאה ייז .המחלמ ןיא ןהעג ןוא ןעילימַאפ ערעייז ןעזָאלרַאפ

 :נולפייווצראפ רעיײיז ייז ןעבָאה רעטרעוו טימ ןוא .טצפיזעג טיג

 ןעלהיפ טנעקעג רעבָא סָאד טָאה ןעמ .טקירדעגסיוא טינ ךיוא

 ,רעטכיזעג ערעייז ףיוא ןוא ןעמיטש ערעייז ןיא

 ַא טימ רעױּפ רענהעש ַא :ךיא קנערעג ייז ןופ םענייא

 ,עליטש יד ךיוא קנעדעג ךיא  ,דרָאּב ענעסקַאלּפ ערעטיש רהעז

 -יונוא טולָאסבַא ןַא .עמיטש ןייז ןופ רענעט עטרעיורטרַאֿפ

 ,זיא ייקרעט ואוו טסואועגנ טינ טָאה רע .שנעמ רעדנעס

 ,רעייפ ןיא ןהעג ןומ רע סָאװרַאפ ןוא ,המחלמ זיא סע סָאװראפ

 ןיפ ןעטערטרָאּפ רֶאֹּפ ַא ןורכז ןיימ ןיא ךיוא ןעהעטש טלוב

 "ןעלּפ , ןיא ןעוועג אנליוו ןיא ןענייז סָאװ ,ןערעציפא עשיקרעט
 רנעזיוט ַא ייב ןענופעג ךיז ןעבָאה זנוא ייב .(טפַאשנעגנַאפעג)

 ן'רעביא ןהענמורַא ייז ןענעלפ נָאטייב ןוא ,ענעגנאפעג-סגירק

 .עגידעמוא ,עליטש ,טרָאטש

 ןעשיקרעט ַא ןופ טכיזעג יד ךיז ךיא רעניארע ךילטייד

 "ַאיַאנשזערעבַאנ, רעד ףיוא ןהעזעג כָאה ךיא ןעכלעוו ,רעציפָא

 ,ןעטייוצ ַא ןופ ןוא ,איליו רעד ןופ (גערב רעטכיילגעגסיוא)
 םעד ןעבעל טייקמאזקרעמפיוא ןיימס ןעניוצעג טָאה רעכלעוו

 םענייא ףיוא ןעסעזעג זיא רעטשרע רעד .ןעטרָאג ןעשינַאטָאב

 נידנעגייווש ןוא ןעסעזעג ,"שיַאנשזערעבַאנ , רעד ןופ קנעב יד ןופ

 -עטניא ןעלעדייא ןא טאהעג טָאה רע  .,רעסַאװ ן'פיוא טקוקעג

 ןעק ךיא זַא ,טכודענ ךיז טָאה רימ ןוא ,קורדסיוא ןעטנעגיל

 רעד .ץרַאה ןייז טהיצ סָאו שינעקנעב יד ןעזעל םהיא ףיוא

 ןוגנ ןייז .טייהרעליטש ןעננוזעג ןוא ןענַאטשעג זיא רעטייווצ

 .שיריא יו לעסיבַא ןעגנולקעג רימ טָאה

.2 

 .ןעסלער יד ןעשיווצ -- .רעצעלּפירעמוז -- .ןעטפַאשטנַאקאב
 -ימש --- .ריצַאּפש ַא -- .שינעגעגַאב ַא -- .אדנַאוװעל ---

 .?ץיַָאנעשזָארָאמ, -- .עפאק ס'עכעקצערָאג -- .ןעגנומ

 "ענג רימ ןענייז רעמיצ-סאלס ןיא "סעקיימאקס , יד ףיוא

 רעכלעוו ,ןעמָאנ ןיימ וצ טסקענ .ךָאנ תיב-ףלא ן'כָאנ ןעסעז
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 .ןיוועל ןעמָאנ רעד ןעגנאנעג זיא ,"ַאק , א טימ ןָא ךיז טביוה

 ,ענעמשא ןופ רעליש ַא -- ןע'ניועל טימ ךיא ןיב ,ָאזלַא

 ןיא ףיוא ןעסעזענ רהָאֹי רעיפ עצנַאג יד -- עינרעבונ רענליוו

 ןענייז ןערעמיצ-ףָאלש יד ןיא סרענעלענ יד ןוא ,"עקיימַאקס,

 ערעזנוא ןענייז ;תיב"ףלא ן'כָאנ טמיטשאב ןעװעג ךיוא

 .רערעדנַא רעד ןעבעל ענייא ןענַאטשעג רעמיא ןעטעב

 ןיועל ןזיא ,ןערהָאי ענעבירשראפ ?לעיציפָא ענייז טול

 ןעװעג רעבָא ןיב ןיא .ךיא יו רעטלע ןעבלעז םעד ןופ ןעווענ

 ריס .רימ ןופ רעטלע ייוצ רהָאי א טימ זיא רע זַא רעכיז

 גידנעייז רעבָא .סרעטקַארַאכ ענעדישראפ ץנַאנ טַאהעג ןעבָאה

 -עגוצ ךיג רימ ןענייז ,ןעמַאוצ טכַאנ ןוא נָאט ךילּבעטשכוב

 ַא ןעװעג ןיב ךיא .ןערעדנַא םוצ רענייא ןערָאװעג טניואוו

 ,ָאזלַא .רוטַאנ ערענעסַאלעג א טָאהעג טָאה רעבָא רע .רעניציה

 ,סױטשנעמַאזוצ ןייק ןעמוקעגרָאפ טינ לָאמנייק זנוא ןעשיווצ זיא

 רימ .טנעהָאנ וצ טינ .םירבח עטנעהָאנ ןעוועג ןענייז רימ ןוא

 ערעזנוא ."ןעצרהיא, וצ טרעהענפיוא טינ לָאמנייק ךיז ןעבָאה

 .עכילדנירפ ןעוװעג רעמיא רעבָא ןענייז ןעגנוהיצַאב

 ןוא ,ןעמַאזצ ןעקָארוא יד ןענרעל בור סָאד ןענעלפ רימ

 עניימ וצ ןעמוק לָאמַא רע טנעלפ "טדָאטש ןיא , גידנעייז

 ןעמַאוצ םהיא טימ געלפ ךיא ןוא ,ןעמהומ רעדָא ןערעטלע

 -נייא ןַא ןעװעג זיא רע עכלעוו ייב ,ןעילימַאפ רֶאּפ א ןעכוזַאב

 ,להָאצ עשּביה ַא טָאהעג רע טָאה ןעילימַאפ עכלעזַא .רעהעג

 טכייל ןעכַאמ עכלעו ,ןעשנעמ יד ןופ ןעוװענ זיא רע םיראוו

 ןיא ךיז ייב יו םוטעמוא ךיז ןעלהיפ ןוא ןעטפַאשטנַאקַאב

 .םייה רעד

 ןעו ,סנעמאזקע יד ךָאנ ,עיצַאקַאװו רעטשרע רעזנוא הףיוא

 -ַאב רע טָאה ,סָאלק ןעטייווצ ןיא ןעננאנעגרעביא ןענייז רימ

 ,טלהָאצענ ץוח ַא ,םהיא טָאה ןעמ ןעכלעוו ראפ ,קָארוא ןַא ןעמוק

 םהיא בָאה ךיא ןוא ;רעמוז ן'כרוד ישזָאל ןוא טסעק ןעבעגענ

 ,עלענניא ַא טימ טנערעלעג טָאה רע .טכוזַאב טּפָא ןעטרָאד

 א ס'עלענניא םעד  .עיזַאנמינ ֹוצ טניטרעפעג טָאה רע סָאװ

 ,עיזַאנמינ עשלעדיימ יד טגידנעענ רעמוז םענעי טָאה רעטסעווש

 ַא ןוא סעט'רבח ערהיא ןעמוקניירא ןענעלפ בוטש ןיא ןוא
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 א ןעוועג זיא עילימאפ רעד ןופ רעטָאפ רעד .ןעטסיזאנמינ רָאַּפ
 רע ןוא ,קַאז ךורב-השמ ןעמָאנ ן'טימ ,רעשדלעפ רעדנעבָאה-ליואוו

 -עג ןיא רע .רעגייטש ןעשיטאבעלַאב-ןרעדָאמ ַא ףיוא טבעלעג טָאה

 ןעבָאה .שנעמ רעכילדניירפ-טסַאג ַא ןוא רעטָאפ רעסייה א ןעוו

 ןעמיראװ א טאהעג רעמיא םהיא ייב עטנַאקַאב ס'רעטכָאט ןייז
 ןערָאװעג טנַאקַאב טוג עילימַאפ רעד טימ ןיב ךיא .,ןעמָאקליוו

 .טסַאג רעטפָא ןַא ןייז ןעטרָאד געלפ ןוא

 ךילנהעווענ ,טדָאטש ן'רעטניה ןהעג עלַא רימ ןענעלפ לָאמַא
 ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,(םחל תיב ,םייהעלטעב) םעעלפיוו ןיא
 -רעמוז "עניטלעוו:טנייה, עטסנידעבעל ייווצ יד ןופ רענייא
 .אנליוו ןיא רעצעלּפ

 ןעמענ טנעקעג ןעבָאה סָאװ ,םיתבה-לעבכ ערעשידָאמ-טלַא יד

 "עלעזור, ןיא רעמיצ ַא ןעגניד ךיז ןענעלפ ,ריטראווק-רעמוז ַא
 ַא ךרוד .טייו טינ עלעזור ןופ זיא םעעלפיוו .(םילשורי)
 ןופ ןעסלער יד וצ ןעמוקוצ םעעלפיוו ךרוד ןעמ טגעלפ לעדלעוו

 -עשז , ויא ןעסלער יד ןופ טייז רענעי ףיוא ןוא ,ןהַאב-ןעזייא

 טנעלפ סע ואוו ,ץַאלּפ-רעמוז רעטייווצ רעד ,"ַאקטַאכ איאנזעיל

 ,םלוע רעגיטנייה ַא ןעביילקנעמַאזוצ ךיז

 ַא ןעוװעג ןענייז ַאקטַאכ איַאנזעילעשז ןוא םעעלפיוו ןיא

 עשיסור ןעגנוזעג ןעבָאה סע ואוו ,סעלַאה-רעיב ןוא סעפַאק רֶאַּפ

 ןעבָאה רעצעלּפ ענעי םורַָא ןוא ,סעקטענָאסנַאש עשטייד ןוא

 .ןעריטרַאװק-רעמוז "עניטנייה, יד ןענופעג ךיז

 "ןעזייא םעד ןופ ןעסלער יד ןעשיווצ ןעדיצַאּפש טגעלפ ןעמ

 רָאּֿפ ַא ןהענּפֶא ןעּפורג רעדָא ךעלרָאּפ יד ןענעלפ ױזַא .,ןהָאב

 .רהעמ ןעטלעז ,טסרָאװ

 יד ןעוועג ןיא ןעריצַאּפש עזיד ףיוא טקנוּפ רערעלוּפָאּפ ַא

 ןופ טָאה רעטכעװו םעד ןופ יורפ יד .,(*"עקרַאסָאק עטירד.

 ,לעביטש ַא טניימעג ןעמ טָאה .אקרַאסָאק, טרָאװ םעד טימ (*

 ןעוועג זיא טכוילפ ןייז .רעטכעוו:ןהַאבנעזויַא ןא טניואוועג טָאה סע ואוו
 -- גוצ ַא ןעמוקעגנָא זיא סע ןעוו ןוא ,ןעסלער יד ףיוא ןעבעג וצ גנוטכַא
 ןענייז ןעסלער יד יצ לַאנגיס ַא סלַא ןהָאפ עניילק ַא ןעלעטשוצסיורַא
 .דנַאטשוצ ןעטוג ןיא



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב 08

 טנעלפ ָאד .ךעלקנעב טימ ?עשיט ַא טלעטשעגקעװַא ןעסיורד
 טימ רעדָא ךלימ טימ טיורב ןעלעטשאב ןוא ,ןעצעזוצ ךיז ןעמ
 - ,ךלימ-רעיוז

 בָאה "ַאקטַאכ ַאיַאנזעלעשז, םֹורַא ןעריצַאּפש עניימ ףיוא
 .אדנאוועל ,רעביירש ןעשידיא-שיסור םעד ןעהעזעג טּפָא ָאד ךיא
 ןהעז םהיא געלפ ךיא .עשטַאד 8 ףױא טניואוועג ָאד טָאה רע
 רע .ץנעגילעטניא רעשידיא רערעטלע רעד ןופ רעהעטשרַאפ םימ
 ,ןעטסירטעלעּב עגיצנייא יד ןעװעג ןאד ןענייז ווָארגַאב ןוא
 זַא .שיסור ףיוא ןעבעל ןעשידיא ןופ ןעבירשעג ןעבָאה סָאװ
 סָאװ ,ןַאמָאר רעדנַאנַא רעדָא "קישטנַאמ ןעגנוי ןעצרַאוװש , םעד
 -סירטעלעב ַא ןעפור ןעמ לָאז ,שיריא ןיא ןעוועג ןעבירשעג זיא
 .ןעלַאפעגנייא טינ םענייק ןערהָאי ענעי ןיא ןיא ,קרעװו עשיט

 לאומש , -- ךוב ַא ס'אדנאוועל ןעזעלענרעביא בָאה ךיא
 ,טוטיטסניא ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא רעדייא ךָאנ -- ?סלעּפמיג
 פייט ַא סלַא .טריסערעטניא טינ רימ רע טָאה רעטייוו ןוא
 ,טנעכערעג טינ םהיא ןעמ טָאה רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ
 ןליפא ןעטלָאװ ייז ןעוו ןוא ;ןע'װָארנַאּב טינ ןוא םהיא םינ
 טינ ךיוא ייז ןעמ טלָאװ ,וועינעגרוט יו טנַאלַאט רהעמ טָאהעג
 עשירַארעטיל ַא ןעווענ ןענייז קרעװו ערעי'ז  .טנעכערעגניירא
 ;עשיסור ןייק טינ ןוא עשידיא ןייק טינ ,ךיז רַאפ לעטלעוו
 עשיריא ןופ רעדָא סעקישטוטיטסניא ןופ גנובערטש יד ןוא
 רעשיסור רעד טימ טנַאקַאב ןייז וצ ןעװעג זיא ןעטסיזַאנמיג
 ,רוטַארעטיל

 טימ ןעמַאזוצ טוטיטסניא ןופ ןעננַאנעג ךיא ןיב לָאמנייא
 ןעטייווצ ןיא ןעוװעג ןיב ךיא) סאלק ןערעכעה א ןופ רעליש ַא
 "ןעיד ינלעבַאט, ַא ןעװעג ןיא סע .(ןעטירד ןיא רע ןוא
 ןיא ןנוא .יירפ ןעוועג ןענייז רימ ןוא ,(בוט-םוי סגנורינער)
 ןעבָאה רימ ןעו .דנעגעג ןעבלעזמעד ןיא ןהעג וצ ןעמוקעגסיוא
 -רעד ןעבָאה רימ ןוא טונימ גיצנאוװצ ייב טריצַאּפשענּפָא ױזַא
 ןעּבָאה ,לאטיּפסָאה ןעשידיא םעד ןופ ריט ענדַארַאּפ יד טכיירג
 -ענסױרַא ךיז טָאה סע .סעקטסיזַאנמינ ייווצ טנעגעגַאב רימ
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 -טּפױה -- עטנַאקַאב ס'רעטיײלגַאב ןיימ ןענייז ייז זַא ,טנייצ

 .ייז ןופ ערעכעה יד ךילכעז

 יז טםימ ךיז טָאה רע .טלעטשענּפָא ךיז ןעבָאה רימ

 ךיא, רעטרעװו יד .ייז ראפ טלעטשעגרָאפ רימ ןוא טסירגַאב

 ןיליירפ ןוא רעד-ךוא-רעד ררעה :ןעלעטשוצרָאפ ערהע יד בָאה

 זיא עינָאמערעצ עצנַאנ יד ןוא רעטרעוו עגיזָאד יד --- "יד-ןוא-יד

 סערעי רימ סָאד טגעלפ ךָאד ןוא .סעיינ ןייק ןעוועגנ טינ רימ ייב ןיוש

 .ןעקַאּב עביילב עניימ ןיא בראפ ןעגנערב ןוא ןערעדורפיוא לָאמ

 ַא רַאפ טלעטשעגרָאפ רימ טָאה ןעמ ןעו ,ןיוש אטישּפ ַא

 ! "לעדיילק עניורב,

 ןעװעג טינ ןיא סעקטסיזַאנמינ ייווצ יד ןופ ערעכעה יד

 ןעבָאה -- עצרַאװש -- ןעניוא ערהיא רעבָא .ענהעש ןייק

 רעהעגטימ ןייס וצ טָאה יז .טסול-סנעבעל טימ טעשטשילבעגנ

 רעזנוא עקַאט -- שיסור ןופ רערהעל רעד :עטיב ַא טַאהעג

 ,"עינעינישטָאס, א ןעבענעגפיוא סַאלק רעייז טָאה --- ןיקידַאד

 -פיוא רהיא ראפ סָאד לָאז רע זַא טננאלראפ יז טָאה ,ָאזלַא

 .ןעּביירש

 רע טָאה -- ?ןעבענענפיוא ךייא סָאד רע טָאה ןעוו ףיוא ---

 ,טגערפעג

 ,טרעפטנעעג יז טָאה -- (*! ומטצנריטשטק ---

 רעבָא ,'ומָאטַאצדַאנעריטעשט'ק, :זיא טרָאװ רעלופ רעד

 -ראפ ןערעוו ןעגנַאלק עכילטע .טצריקרַאפ רע טרעוו ןעדייר ןיא

 .טריטעקָאק םעד טימ יז טָאה .ןעגנולש

 טרָאװ םעד ץורית א ןענופעג ךיז יז טָאה לָאמ עכילטע

 רהיא טימ ןעוועטעקָאק וצ רעדיוו ידכ .,ןענָאזוצרעביא רעדיוו

 .ךַארּפשסיױא רעשיסור-טכע

 טעשטשילבעג שיטעקָאק ןאמנעגנוי םוצ יז טָאה ייברעד
 שיטעקָאק ןוא ןעניוא עניטסול-סנעבעל עצרַאװש ערהיא טימ

 .ליומ םענהעש-טינ רהיא טימ טלעכיימשעג

 בָאה ךיא יוװ רהָאלק ױזַא ןענַאטשרַאפ ץלַא סָאד בָאה ךיא

 .טַאנָאמ םעד ןופ ןעטנהעצרעפ םוצ (*
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 סָאד רָאנ ,גיטכיוו ָאד זיא "עינעינישטָאס , יד טינ זַא ןענַאטשרַאפ

 ."רע, ןַא רע ןוא "יז/ ַא זיא יז סָאװ
 ןעטוג ןייק טכבַאמעג טינ רךימ ףיוא טָאה ?עדיימ יד

 .ָאוטסטעקָאק רהיא טימ טינ ,םינּפ רהיא טימ טינ ,קורדנייא

 ! עקטסיזַאנמיג ַא טרָאפ ! עינשירַאב ַא ןעוועג טרָאפ רעבָא זיא יז

 עגידנעשטשילב יד ןעוועג אנקמ רעילַאװַאק רהיא ךיא ּבָאה

 ,םהיא וצ טפראו יז סָאװ ןעקילב

 -ַאב רעיפייירד טימ ןעװועג טנַאקַאב ןַאד ןיוש ןיב ךיא

 ןעבעל טנעגעגַאב בָאה ךיא סָאװ ?עדיימ יד ץוח ַא ,סעינשיר

 "יימ ,רעניטכיר -- ןעטפַאשטנַאקַאב עניימ רעבָא ,לאטיּפסָאה

 ןעצרעמש רהעמ ןעפַאשרַאפ רימ ןעגעלפ -- ןעניוא עקָאסָאק ענ

 .ןעגינעגרַאפ יו

 ןיא ;ןײמעגלַא ןיא ךילדניפּפמע רהעז ןעווענ ןיב ךיא

 טייקכילדניפּפמע ןיימ טָאה טקנוּפ ןעזיד וצ רעבָא גוצַאּב

 .ןעצענערג עלַא ןעטָארטעגרעבירַא

 וצ טדערעג טײהנעזעװנַא ןיימ ןיא טָאה עינשירַאב ַא ןעוו

 םהיא וצ טדער יז זא ןעניימ ךיא געלפ ,רעילַאװַאק רעדנַא ןא

 ןוא עכיילג ןעגיוא יד ןענייז םהיא ייב ?ייוו ,רימ וצ טינ ןוא

 ןייז ךיא געלפ ,רימ וצ טדערעג טָאה יז ןעוו ןוא .טינ ריס ייב

 יד ןיא רימ טקוק יז זא ,ןייזטסואוואב םעד טימ ןעננורדעגכרוד

 דנַאש ןופ רעביפ א .ןעניוא עכילקילננוא עניימ ןיא ,ןעניוא

 ןוא טייקנעגָאלשעגרעדינ ,דנאש ןופ --- ןעפיירננֶא ךימ טנעלפ

 .קערש וצ סעכילנהע סָאװטע

 רימ טימ טעװ עינשירַאב ןייק זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ

 ָאי ןיא עינשירַאב א ןעװ ןוא ;סָאנ ן'רעביא ןהענ ןעלעוו טינ

 -רוא עלעיצעּפס א סעּפע ןעכוז ךיא געלפ ,רימ טימ ןעגנאגעג

 .ייברעד ןיימ ןעלעיצעּפס א  ,עכַאז

 סָאד רעבָא .טפַאשלעזעג רַאפ ןעקָארשעג ךיז בָאה ךיא

 טומ םענעבירטרעביא ןעבעגעג ןוא טרעטיברַאפ רָאנ רימ טָאה

 ןופ ןוא ,ייז ןעכוזַאב וצ ןוא סעינשירַאב טימ ןערעוו וצ טנַאקַאב

 "רנעווַא , ןא וצ גנודַאלנייא ןא ןעמוקַאב ךיא בָאה טייצ וצ טייצ

 -וצ ױזַא רעדָא גנוטלַאהרעטנוא גָאט-סטרובעג ַא וצ ,(יטרַאּפ)
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 ,סעינשירַאב ןעוועג ןענייז סע אוו ,רעזייה רַאּפ ַא ןיא ןוא .,טסַאנ

 טינ גנודַאלנייַא ןייק ףיוא בָאה ןוא שימייה ןעלהיפ ךיז ךיא געלפ

 .ןעטראוו טפרַאדעב
 טייקגידעבעל עכילּפעשרענוא ןוא טנעמַארעּפמעט ןיימ טימ

 ךָאנרעד ןוא ,עינַאּפמָאק ַא ןופ המשנ יד ןייז טפָא ךיא געלפ

 ןערעטלע עניימ וצ רעדָא טוטיטסניא ןיא קירוצ ןהענ ךיא געלפ

 .עכַאזרוא רע'תמא ןא ןהָא לָאמַא --- ןעצרַאה ןיא דנואוו א טימ

 ןעוועג זיא ןערעזנוא ךָאנ סַאלק ןערעכעה ןעטסקענ םעד ןיא

 ליפ ךָאנ ,עקָאסָאק ןעװעג ךיוא ןיא רעכלעו ,רעליש א

 .ןעריימסיוא רעמיא םהיא ךיא נעלפ .ךיא יו רעגרע

 טימ טוומעג בָאה ךיא זא ,ןעמוקעגסיוא ױזַא זיא לָאמ ןייא

 םעד ןעהילעג רָארג ןעדייב זנוא טָאה רעצעמיא) ןעדייר םהיא

 לָאז סע רעװ ןעכַאמּפָא טפרַאדעג ןעבָאה רימ ןוא ךוב ןעבלעז

 םינּפ רעד טמַאלפעג רימ ייב ייברעד טָאה ;(רעהירפ ןעזעל םהיא

 רימ טלָאװ ןעמ יװ יוזא ,ץרַאה סָאד טּפַאלקעג רימ טָאה סע ןוא

 .ןעכערברַאפ ַא ייב טּפאכעג

 ,רעכיוה רעד טימ שינעגעגַאב ןיימ ךָאנ טייצ עסיוועג ַא

 -עג רהיא טימ ךיז ךיא בָאה ,עקטסיזאנמיג רעגיטסול-סנעבעל

 -ַאטשַאב זיא סָאװ ,עילימַאפ ַא ייב ,"דנעווַא, ןא ףיוא ןעפָארט

 ןענייז רעטסעווש ייווצ יד .רעטכעט ייווצ טימ תנמלא ןא ןופ ןענ

 -ָאה שיסור רעבָא ,"סעינשירַאב עגידנעטשלָאפ , ןייק ןעוועג טינ

 ַא רערעזנוא ןעװעג זיא בורק ַא רערעייז ןוא ,טדערעג ייז ןעב

 .םירבח ענייז ןופ רַאּפ א ןעגנערב ןיהַא טפֶא רע טנעלפ ; רעליש

 ךיא ןוא ,"עקנירעשטעוו, עצנַאג ַא טכַאמעג ייז ןעבָאה לָאמנייא

 יד ןעשיװצ ןעװעג ןענייז סעקישטוטיטסניא רָאֹּפ ַא ךָאנ טימ

 ןעשיווצ ךיא בָאה ,ןיהַא ןעמוקענ ןיב ךיא ןעוו .ענעדאלעננייא

 .עקטסיזַאנמיג עכיוה יד ןענופעג טסעג יר

 יּפִא ןייק ןורכז ןיימ ןיא זיא אפוג עקנירעשטעוו רעד ןופ

 ,ערנעגלָאפ סָאד ןעבילברַאפ רָאנ זיא סע .ןעבילברַאפ טינ קורד

 : עקנירעשטעוו רעד ךָאנ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ

 ךיז ןוא עילימַאפ רעד טימ טנעגעזעג ךיז טָאה ןעמ ןעוו

 סעינשירַאב יד טימ ןערעילַאװַאק יד ןעבָאה ,ןהעג וצ ןָאטעגנָא
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 ,םיהַא ןערהיפּפָא ןעמעוו לָאז סע רעוו טמיטשַאב ךיז ןעשיווצ

 יד ןעטיילגאב וצ ןעמוקעגסיוא דָארנג ןיא ?רוג ןיימ ףיוא ןוא

 תוכייש א טַאהעג סָאד טָאה ךילניישרהַאוו .,עקטסיזַאנמיג עכיוה

 םיראוו ,טניואוועג ןעבָאה ןערעטלע ערעזנוא ואוו ןעדנענעג יד וצ

 טגיטכענעג בָאה ךיא ןוא ,טכַאנ-וצ גָאטיירפ ַא ןיא ןעוועגנ זיא סע

 ;ןערָאװעג טמיטשַאב ױזַא סָאד ןיא סלַאפנעדעי .,םייה רעד ןיא

 טָאה יז ,טרהעקרַאֿפ .ןענענַאד טאהעג טינרָאג טָאה יז ןוא

 ןעגנַאגעג ןענייז רימ .דיירפ טימ ןעמונעגנָא רוטַאדידנַאק ןיימ

 עשביה ַא טריצַאּפשענקעװַא ןעבָאה ריס ןוא ,גידנעריצַאּפש

 רעד ייב ןענופעג ךיז ןעבָאה רימ ןזיב ,געוו רעזנוא ןופ קיטש

 ."איאנשזערעבאנ , רעד ףיוא ,איליוו

 סע .קנעב יד ןופ םענייא ףיוא טצעזענוצ ךיז ןעבָאה רימ

 ןייק ,ליטש ןעוועג זיא םורא ןוא םורַא ןוא .,טעּפש ןעוועג זיא

 טפול יד .טכאנ:הנבל ַא ןעוועג זיא סע .ןעשנעמ א ןופ רוּפש

 ןעבָאה רעבליז ךעלקיטש ןוא ,ןייש-רעבליז טימ ?ופ ןעוועג זיא

 יז ןוא ,טדערעג ןוא ןעסעזענ ןענייז רימ .ךייט ןיא טלעקניפעג

 ,גנוטכיר רעשירעפיטש א ףיוא טעוועריקרַאפ ךערּפשענ םעד טָאה

 .רועיש ַא ןהֶא טעװעטעקָאק ןוא טכַאמעג גיטסול ךיז טָאה יז

 "עג ריס וצ יז טָאה -- !ןעשוק טרעדנוה רימ טיג ---
 .שיריא ףיוא רָאנ שיסור ףיוא טינ ,טנָאז

 רעבָא טָאה יז .סַאּפש ןופ ןָאט ַא ןיא טנָאזעג סָאד טָאה יז

 -על ,ןעשיטעקָאק רהיא טימ ןיירַא םינּפ ןיא רימ טלעכיימשעג

 .לעכיימש ןעגיטסול-סנעב

 ַא ,רענידוועעמעש ַא ,טרעפטנעענ ךיא בָאה -- !ןיינ --

 .רעטלעמוטוצ

 -עג רעטייו יז טָאה -- !ןעשוק דנעזיוט רימ טיג ---

 .טסַאּפש

 ! ןיינ --

 ! דנעזיוט גיצנַאװצ ,דנעזיוט ןהעצ ---
 !ןיינ ---

 ! ןעשוק ןָאילימ ַא --
 !ןיינ --
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 בָאה ךיא .,רימ ןופ קזוח טכַאמ יז זַא טניימענ בָאה ךיא

 -ענּפָא רהיא ךיא בָאה ױזַא ןוא .טרהירענוצ טינ רהיא וצ ךיז

 .םייהַא טרהיפ

 ךיא סָאװרַאפ ןעבעל םעד ןעמונענ ךיז ךיא בָאה ךָאנרעד

 ןענַאטשראפ ָאי רהיא ךיא בָאה טשרעוצ ,ראנ ַאזַא ןעוועג ןיב

 ןעד וצ .טביולנענ טינ רימ ךיז טָאה סע .,ןענַאטשרַאפ טינ ןוא

 -ַאק רעד ,ךיא -- ןעשוק רהיא לָאז ךיא טניימענ עקַאט יז טָאה
 "רַאפ ..רימ ןופ סזוח טכַאמענ סיוועג טָאה יז ,ןיינ 4 רעקָאפ

 ןוא ?ןעטײלנַאב רהיא לָאז ךיא טלָאװענ יז טָאה רעבָא סָאװ

 ,געװ רעזנוא ןופ טייוו ןעננַאגרַאפ ריפ טימס יז זיא סָאװרַאפ

 ?טכאנייב טעּפש ױזַא ,איַאנשזערעבַאנ רעד וצ שזַא

 רעד רעביא חוס םעד טראדענ ךיא בָאה נעט ענעצנַאג

 ןענָאמרעד וצ ךיז ןורכז ןיימ טננערטשעגנָא בָאה ךיא .ענַארפ

 תעשב ,םינּפ רהיא ןופ ענימ עדעי ,עמיטש רהיא ןופ ןָאט ןעדעי

 לָאז ךיא טניימעג עקַאט טָאה יז ביוא ...רימ וצ טדערעג טָאה יז

 .."סינלאזעמילש , א ראפ אמתסמ טציא רימ יז טלַאה ,ןעשוס רהיא

 .ץלא ןופ רהעמ טרעגרעענ רימ טָאה סנאדעג רעגיזָאד רעד

 "קריוו טימ ןערָאװעג טנַאקַאב רהעמ לעסיב 8 ןיב ךיא ןעוו

 ןוש ענעצס רענעי ןופ ןיז םעד ןענעװו ךיא בָאה ,ןעטייקכיל

 .טַאהעגנ טינ לעפייווצ ןייק רהעמ

 וצ גוצַאב ןיא טסגנַא ןיימ זַא ,טגידנוקרע ךיז בָאה ךיא

 ןופ טכייו ןעמ זַא -- ,ןעבירטרעביא טפָא זיא ןהעזסיוא ןיימ

 רעד .רעמיא טינ רעבָא ,טפָא .ןיימ ךיא יװ ױזַא טינ ראג רימ

 טרעהעגפיוא טינ רימ ןעבָאה ןעגיוא עניימ וא ,ןעוועג זיא לכה ךס

 ,ןעשטומ וצ

 -ענ ןיא ץרַאה יד ןעוו ,ןעדנוטש גונעג ןעוועג ןענייז סע

 ןעקנעדעג ןעטסכילטייד םִא רעבָא ,דיירפ-סנעבעל ןופ ןעגנורּפש

 ןעבָאה טולב ןיימ ןיא .הרוחש הרמ רעכילנייּפ ןופ ןעדנוטש ךיז

 -וא ןַא ןעלהיפ טפָא נעלפ ךיא ,ןעטשרוד ענעדישראפ טליּפשעג

 ןערעכעה א ןיא  .נָאטהעװו רעכילרעּפרעק ַא יו ףרַאש ,טעמ

 ל'רוחב רעדעי יוזא אמתסמ טלהיפ ,ןערענירעדינ א רעדָא דַארג
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 סע ןעוו ,ןערהָאי יד ןיא ןיירא טמוק סָאװ ,לעגניא רעדעי --

 .המשנ יד יא ףונ רעד יא ךיז טהילבוצ

 -רַאפ ךילכעזטּפיוה ןורכז ןיימ ןיא ןענייז ןעגנומיטש עכלעזַא

 ענעפָא יד ךרוד םעטָא-סגנילהירפ ןופ ןעמוקנָא םעד טימ ןעדנוב

 עניימ טימ -- רהעמ ךָאנ -- ןוא ,טוטיטסניא ןופ רעטסנעפ

 ."ַאקטשכ שיַשנזעלעשז, ןוא םעעלפיוו ןיא ןעדנעווַא רעמוז

 טייצ-עיצַאקַאװ ןעבעגעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעקָארוא יד ןופ

 ןוא ןעטכייל ַא ,לעטנַאמ-רעמוז ַא ןעכַאמ טזָאלעג ךיז ךיא בָאה

 -עג ךיז בָאה ךיא ןוא ,עדָאמ יד ןעוועג זיא ןַאד יװ ,ןעגנַאל ַא

 ףָאטש עילב-לעה עטכייל ןופ םעריש ןענידרעמוז א טפיוק

 ןיא ןעברָאװרע ךיז ךיא בָאה סָאד .לעקעטש םענעטסָארט ַא טימ

 ךיז ךיא ּבָאה רעטירד ןיימ ןיא ןוא ,עיצַאקאו רעטייווצ ןיימ

 -ענ ךיא בָאה םעד טימ .םויטסָאק םענעטנעווייל ַא טלעטשַאב

 ,טעריילקעג ױזַא .לעטיה עקסטוטיטסניא עצראווש יד ןעגָארט

 -רעמוז יד ןיא ןעגנערברַאפ דנעווֶא ןעדעי טעמכ ךיא געלפ

 .רעצעלּפ

 זיירּפש ךיא יװ ,ךיז ךיא העז ,רעטרעוװו עזיד נידנעביירש

 ןעיולב לעה םענעפָא-בלַאה םעד טימ גידנעוועטנארפ ,םורַא

 טָאה סָאװ םינּפ ַא טימ ,רעכיילב א ,רעראד א -- טנאה ןיא םעריש

 טימ ןוא ,ןע'תמא ןיא ןעוועג ןיב ךיא יו רענניא ןהעזעגסיוא

 ירַאפ ןעצרעמש ליפ ױזַא רימ ןעּבָאה עכלעוו ,עכיליולב ןעניוא

 .טפַאש

 -מינ ןוא סעינשירַאב גונעג טימ ןערָאװעג טנַאקַאב ןיב ךיא

 ַא ןהענייברַאפ טנעלפ סע ןעוו ,לָאמ סעדעי רעבָא .ןעטסיזַאנ
 רימ ךיז טנעלפ ,טרעהעג טינ בָאה ךיא רעכלעוו וצ ,עינַאּפמָאק

 זַא ,רימ רַאפ טכורפ ענעטָאבראפ זיא טלעוװ רעייז זַא ,ןעטכוד

 .ךיא יװ ןעשנעמ ערעניטכיוו ןענייז ייז

 -ַאב ,ןעננובערטש ,סעיציּנבמַא טמערוטשענ ןעבָאה רימ ןיא

 םעד ןופ ןיז ןעכילנהעוועגנ םעד ןיא האנק ,ןעטכוזרעפייא ,ןערהענ

 ןעכילרעהפיואנוא ןַא טימ טפעהַאב ןעוועג זיא סָאד ןוא ,טרָאװ
 .רעלהעפ ןיימ ןופ ןייזטסואווַאב

 -נעלע ץלא ,טַאהענ בָאה ךיא ןעטפַאשטנאקַאב רהעמ סָאװ

 רהעניניײװ ץלַא ןוא ,טלהיפענ ךיז ךיא בָאה רעמאזנייא ןוא רעד
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 טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה רעדעי .ךיז ןופ ןעטלַאהעג ךיא בָאה

 .רימ רַאפ רעניטכיוו ןוא רעסערג

 רעװש רימ ןיא סע  .גיהורנוא ןעווענ נידנעטש ןיב ךיא

 טָאה סע ןעװו ,גָאטייב רעמוז .טרָא ןַא ףיוא ןעציזוצנייַא ןעווענ

 ךיא נעלפ ,רעצעלּפ-רעמוז יד ןיא ןהעג וצ טאהעג טינ ןיז ןייק

 "ענ זיא סַאג רעטיירב ּפָארַא .טדָאטש ן'רעּביא ןעריצַאּפשמורַא

 -ירב ,רענעילַאטיא ייווצ ואוו ,ףיוה רעטקעדענוצ ,רעסיורנ ַא ןעוו

 ַאירעטַאמ-טסנוק טימ ןוא רעדליב טימ טלעדנַאהעג ןעבָאה ,רעד

 "עלעקנַאי* ךרוד ןערָאװעג טנַאקַאב ץַאלּפ םעד טימ ןיב ךיא .ןעל

 -ַאֹּפ ,ןעטפיטשיילב ןעפיוק ןעטרָאד טנעלפ רעכלעוו ,טַאלברלָאג

 נעט"רעמוז יד ןיא טציא ךיא געלפ ָאזלַא .ברַאפ-רעסַאװ ,ךיּפ

 ןעגנַאהעג ןענייז סָאװ ,רעדליּב יד ןעקוקַאב ןעמוקניײרַא ןיהַא טפָא

 טגעלעגסיוא ןעועג ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא יד ,טנעוו יד ףיוא

 ערעייז טימ ,אפוג רעדירב ייווצ יד ןוא ,ןעלטכַאש ענרעזעלג ןיא

 ןענייז עכלעוו ,רעטכיזעג עשינעילַאטיא ןוא ךעלעדרעב עניילק

 ףערעדנא םוצ רענייא ךילנהע ױזַא ןעוועג

 ןַא ןיא ןהעננײרַא ךיא געלפ ףיוה ןעטקעדענוצ רעייז ךרוד

 ןעטרָאד ןופ ןוא ,לעמיה ןעיירפ ן'רעטנוא ,ףיוה ןעסיורג רעדנַא

 ,עיזַאנמיג רעטשרע רעד םורַא ןעריצַאּפש געלפ ךיא .רעטייוו

 ןערעוו רעדיוו ,ןעזעל ןוא ןעציז ,קעטָאילביב רעד ןיא ןהעגנײרַא

 ,עקנַאילוהְאּפ וצ ,סַאג רעקָארט רעביא -- ןהענ רעדיוו ,גיהורמוא

 .דלַאװ "ס'עטערקאז , ייבראפ

 "ס'ַאישקצערָאנ, ןעוועג זיא עיזַאנמיג רעטשרע רעד ןעבעל

 -רָאד .טסואוועג ּבָאה ךיא רעכלעוו ןופ עניצנייא יד --- עניעפאק

 -נירט טיילעגנוי עטנעגילעטניא ןעמוקנעמַאװצ ךיז ןעגעלפ ןעט

 -ַאב עניימ ןופ עכילטע .גנוטייצ ַא ןעזעל ןוא עפאק זָאלג ַא ןעק

 בָאה רעבָא ךיא .רעהעגנייא עטפָא ןעוועג ןעטרָאד ןענייז עטנאק

 ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,ןעכוזַאב וצ ןעביוהעגנָא טשרע ץַאלּפ םעד

 ַא ןיא .ןעטירד ןיא סָאלק ןעטייוװצ ןופ ןעננַאנעגרעבירַא

 ךיז בָאה ךיא .ןעוועג סָאד זיא הירפ רעד ןיא תבש ןעגידרעמוז

 טלעוװ רעכיוהדוצ ַא ןיא יוװ ױזַא ,םעווקעב טינ טלהיפעג ןעטרָאד

 .טרַאּפשעגניירא ךיז ךיא טלָאװ

 ןוא "םעעלפיוו, ןופ ןענַאטנַאש-עּפַאק ןוא סעלַאה-ריב יד וצ
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 וצ ןוא ,טניואוועג ןעוװעג ןיוש ךיא ןיב ?ַאקטַאכ ַאיַאנזעילעשז,

 גינעוווצ טַאהעג בָאה ךיא .,טינ ךָאנ -- ץַאלּפ "ס'ַאיַאקצערָאג

 ןעמוקעגנָא רימ ןיא טירט רעיינ רעדעי ןוא ,ךיז ןיא ןעביולג

 .רעווש

 .ַאיַאקסרעטידנָאק ס'רענפאש ןעוועג זיא סָאנ רעקָארט ףיוא

 סעקטסיזַאנמיג ןוא ןעטסיזַאנמינ יוװ ןהעז ךיא געלפ ריט ן'כרוד

 -רענידנעהעטש "סעינשזָאריּפ, טימ טרָאד ךיז ןעװעקַאמסָאּפ

 רעטסנעפ םייב יוװ ןעקוק ןעלעטשּפָא ךיז געלפ ךיא רעדָא ; טייה
 לָאמנייא .(םירק-זייַא) ?עיָאנעשזָארַאמ , טסע ןעמ ןוא ןעמ טציז
 .עיִאנעשזָארָאס ענירג טסע רעציפָא ןא יו ,ןהעזענ ךיא בָאה

 ,ןהעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה עיָאנעשזָארָאמ ַאזַא

 רעשיטַארקָאטסירַא וצ א ןעוועג ןיא גינעווניא ןהענניירַא

 סָאװ ,"עיָאנעשזָארָאמ , טרָאס רעגיצנייא רעד .רימ רַאפ טירש

 -ענ ןיא ,דנַאלסור ןיא גידנעייז ןעסענעג זיא סע ןעוו בָאה ךיא

 ןעסַאג יד רעביא ןענָארטמורַא ןענעלפ סע ןעכלעוו ,ןימ רעד ןעוו

 ,עינרעבוג רערעװט ןופ םירעיוּפ עשיסור -- .סעקיננעשזָארָאמ,

 .ןעשוילעּפַאק עטרַאה ןוא סעקשַאבור עטיור ןיא

 -ַאק ן'םיוא ?לעסעפ ַא ןיא ןענָארטעג הרוחס רעייז ןעבָאה ייז
 ןעועג זיא סָאװ ,טנַאה רעד טימ גידנעגיוו ןעגנַאגעג ;שולעּפ
 -ָארָאמ , :ןעיירשוצסיוא טלעטשעגּפָא ךיז עלייוו עלַא ןוא ,יירפ

 ,סעקיּפָאק ייווצ רַאפ ןעבענעג ךייא ןעבָאה ייז "!רַאכַאס יננעשז
 -רַא רעייז ןוא ;סעקיּפָאק ףניפ רַאפ רעדָא ,סעקיּפָאק יירד רַאפ

 ,ךיז טכַאד ,סָאװ .רעדילג עלַא ןיא ןעננַאנוצ ךייא ןיא לעקיט
 ? רעקַאמשעג ןייז טנעקעג ןיוש טָאה .

 ןופ םעט ןדעדנ םעד ןעלעטשרָאפ ןעװאורּפ ךיז געלפ ךיא
 ,ַאיַאקסרָאטידנָאק ַא ןיא טמוקַאב ןעמ סָאװ ,"עיָאנעשזָארַאמ, יד
 ,זירַאּפ ןיא ,קרָאי וינ ןיא ,רעטעּפש טשרע .ןענעק טינ געלפ ןוא
 עטסרעייט יד זַא ,טגידנוקרע ךיז ךיא בָאה ,ןעיוו ןיא ,ןילרעב ןיא
 עטסכייר יד ןופ "סענערָארפענ, רעדָא "ססַאלג, ,"םירק זייַא;
 ןעגעג ךָאװךעטימ יו יױזַא זיא טלעװ רעד ןיא ןעיירעטידנָאק
 "עוט םעד ןופ "עיאנעשזָארָאמ , יד טימ ךיילגרַאפ ןיא בוט-םוי
 .עקשַאבור רעטיור רעד ןיא רעיוט דער
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 .בייל בייח רעטעפ ןיימ -- .רעמאעט

 בָאה ,דנַאלסור ןיא ןעוועגנ ןיּב ךיא סָאװ ,טייצ עצנַאנ יד

 .רהעמ טינ ,לָאמ גילדנהעצ ַא יב טכוזַאב רעטַאעט םעד ךיא

 רעטַאעט ןעשידיא ןייק ןופ .רעטַאעט ןעשיסור םעד ןיימ ךיא

 ןיא ןעװעג ןיב ךיא ןעוו .טסואוועג טינ ןַאד זנוא ייב ןעמ טָאה

 ,טרעהעג לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא בָאה ,טוטיטסניא סָאלק ןעטירד

 .עּפורט רעשידיא ַא טימ ,ןעדַאפדלָאג ַא ןַארַאפ זיא סעדָא ןיא זַא

 יד ןעגעוו ןוא ,ןופרעד טדערעג גינעוו רעבָא ןעמ טָאה זנוא ייב

 .טַאהעג טינ ףירנַאב ןייק ךיא בָאה ןעסעיּפ עשידיא

 "הֶאֹי עליפ ןופ ןעוועג אנליוו ןיא זיא רעטַאעט רעשיסוד ַא

 "דור ןיא גנַאגניירא םעד ןעגעקטנַא טקנוּפ --- עדייּבעג יד ,ןער

 םייװ יו ןוא ,עטלא ןַא ןעװעג ןיוש זיא -- סָאג רעקצינ

 -רָאד טנעלפ ןעמ ןעוו ,טייצ א ןעווענ זיא ,טרעהעג ןאד בָאה ךיא

 "רַאפ רעבָא סָאד ןעמ טָאה ךָאנרעד .שילױּפ ףיוא ןעליּפש ןעט

 "פיוא טָאה ןעמ .שיסור ףיוא רָאנ טליּפשעג טָאה ןעמ ןוא ,ןעטָאב

 רַאגָאז לָאמַא ןוא ,סעקטערעּפָא ,סעידעמָאק ,סעמַארד טרהיפעג

 ,ארעּפָא ןַא

 .רעטַאעט-טדָאטש ַא ןעוועג זיא רעטַאעט רעד

 ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,לָאמ ןעטשרע םוצ טכוזַאב םהיא בָאה ךיא

 ס'רעטומ ןיימ ,בייל םייח רעטעפ ןיימ .טוטיטסניא ןיא ןעוועג

 .ןעמונעגטימ רימ טָאה ,רעדורב

 זַא ,נידנעהעגייּברַאפ ,ןערָאװעגנ טנַאמרעד ןיוש זיא ןעביוא

 ךיז רע טָאה ןעטרָאד .גרובסרעטעּפ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע

 ס'רעטָאפ ןייז ,יירעלקומש ןופ קירבַאפ ַא ףיוא "טי'ברַאעגפורַא;

 .ךייר ןערָאװעג זיא רע ןוא ,ןעסקאוועג זיא קירבַאפ יד .הכאלמ

 רע ןוא ,רעטסעווש ענייז וצ ןעדנובענוצ קרַאטש ןעווענ זיא רע

 רע ןעוו לָאמ סערעי ןוא .ייז טימ ןהעז ךיז ןעמוק טפָא טנעלפ

 עסיורג ַא ןעװעג עילימַאפ רעזנוא ןיא סָאד זיא ,ןעמוקענ זיא

 .ננוריסַאּפ

 רע טָאה ,אנליוו טכוזַאב טָאה רע ןעוו ,ָאזלַא ,לָאמ ןייא

 ַא יװ טדיילקעג ןעװעג זיא רע ,רעטַאעט ןיא ןעמונענ רימ
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 -נייא רע ןיא אנליוו ןיא .ץירּפ א יו טבעלעג טָאה ןוא טנַארּפ
 טשרָאקַא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,"אראמגאד , לעטָאה ןיא ןענַאטשעג
 סָאװ געוװ טּפױה םעד ףיוא ,ןהַאב ןופ טייוו טינ ,טיובענפיוא
 ,טדָאטש ןופ רעטנעצ םוצ טרהיפ

 -עלּפ עטסעב יד ןופ ייווצ ףיוא ןעטעליב טפיוקענ טָאה רע
 טפרַאדעג ןעמ טָאה וצרעד .,(ארטסעקרָא) "רעטראּפ , ןיא רעצ
 אזא בָאה ךיא .דמעהירעביוא עסייוו עטלַאמכָארקעג ַא ןעבָאה
 טנרָאבעג רימ סָאד טָאה רעטעפ רעד רעבָא ,טגָאמרַאפ טינ דמעה
 ןוא ,רימ ףיוא סיורג וצ ןעוועג זיא דמעה ןייז .שזַאגַאב ןייז ןופ
 -ַארק םעד ןיא ןעטלַאהעג טינ ךיז טָאה לעסּפינש רעצרַאוװש רעד
 -גירעוש עֶלַא ןעמוקענייב ןיא סע יו רעּבָא ןעבָאה רימ .,ןענ
 .ןעטייק

 דמעה יד רָאנ טינ יו ױזַא ןעסעזענ ךיא ןיב רעטַאעט ןיא
 ארומ בָאה ךיא .ךיוא ךיא רָאנ ,טלַאמכָארקעג ןעוועג טלָאװ
 ןיימ ןופ םיױדַא יז טכירק רעמָאט ,ןָאט וצ רהיר ַא ךיז טאהעג
 -נָאּפַאז , א סױרַא טגנירּפש רעמָאט ןוא ,טסעוו רעקסטוטיטסניא
 ."עק

 ."אלפארישז-עלפארישז, עטערעּפָא יד טליּפשעג טָאה ןעמ
 --- יקסווענ ןעמָאנ ן'טימ רָאיטקַא ןַא טַאהעג טָאה עלָאר-טּפיױה יד
 ןעליּפש טגעלפ רע ואוו ,רעטַאעט רענליוו םעד ןופ "ןרעטש , רעד
 .סעמארד ןיא ןוא סעטערעּפָא ןיא

 ןע'נאבע רעזנוא טימ ןוא םלוע םעד טימ ,אפוג רעטַאעט רעד
 טינ ןעוועג רימ רַאפ ןיא ,רעטסײמ-לעּפַאק ןופ עלָאר רעד ןיא
 .ענהיב רעד ףיוא ןעמוקענרָאפ ןיא סָאװ סָאד יו ,סעיינ רענינעוו
 -ַאד עטצוּפעגסיוא יד ףיוא ,סעשזָאל יד ףיוא טקוקעג בָאה ךיא
 -רַאפ בָאה ךיא ;ןעלַארענעג יד טימ ןערעציפָא יד ףיוא ,ןעמ
 .עקרָאילַאנ רעד וצ ּפָאק יד ןעסיר

 טלָאװ טינ זא .טכַאנ-יוצ-נָאטיײרּפ א ןעוועג ךילריטַאנ זיא סע
 טימ טניטכענענ ךיא בָאה טכַאנ ענעי .יירפ ןעווענ טינ ךיא
 | ,ֿפעטָאה ןיא רעטעפ ןיימ

 "ןוא-ףניפ רהָאי ַא ייּב --- ןַאמרעגנוי א ןעוועג ךָאנ זיא רע
 ןעצנַאג ןיא ןעוועג זיא רָאה ענייז ןופ לייט ַא םגה --- גיסיירד
 .יורנ
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 "סור ןעדייר טנערעלעגסיוא ךיז רע טָאה גרובסרעטעּפ ןיא

 טינ םהיא טָאה ךַארּפש עשיסור ןיימ ןוא ,טוג טינ רעבָא ,שיס

 -שימעג א טימ ןעטלַאהרַאפ רימ וצ ךיז טָאה רע .הורוצ טזָאלענ

 -סעווש ןייז סָאװ ,ץלָאטש טימ ןוא גנוטכַא טימ : ?היפענ ןעט

 ןעמעו טימ ,"רעטלַא רעד ,ךיא סָאװ ,"טרידוטש , ןוז ס'רעט

 ןוא ;שיסור טונ ױזַא טדער ,עזערבדָאּפ ןיא ןעליּפש ךיז טנעלפ רע

 יו ,סנעטשרע ,טקוקעג רימ ףיוא רע טָאה טיײצ רעבלעז רעד וצ

 ךָאנ זיא סָאװ ,ןצבק א ףיוא יו ,סנעטייווצ ,לענניא ַא ףיוא

 ןעהייל םהיא ייב זומ ןוא ןעווענ טינ רעטַאעט ןיא ןעבעל ן'פיוא

 רעסעב ךס א שיסור טדער לעגניא רעמירָא רעזיד ןוא .דמעה ַא

 .טרעגרעעג ןוא טמהעשעג ךיז טָאה רע !םהיא ןופ

 -ילעטניא ן'פיוא ןעדייר וצ רימ טימ טערַאטסענ ךיז טָאה רע

 טרָאװ םעד טכיורבעג עלייוו עלַא טָאה רע ןוא ,רעגייטש ןעטנעג

 .(קורדנייא) "עינעילטַאשטעּפװ,

 טָאה רע .ךיז ןופ ןעזָאלענּפָא טינ רימ רע טָאה ןעגרָאמ ףיוא

 ךיא בָאה םוטעמוא ןוא ,ןעמהומ יד ןוא ןערעטלע עניימ טכוזַאב

 ,טנעלָאשט וצ ןעוועג זיא רע ןעמעוו ייב ,םהיא טימ ןייז טזומענ

 ,לעסיבַא רעטעּפש .ןעמהומ רעד ייב אמתסמ .טינ ךיא קנעדעג

 וצ רע טָאה ,טדָאטש ן'רעביא טריצַאּפשעגמורַא ןעבָאה רימ ןעוו

 : טגָאזעג רימ

 ןעכילטסירק ןעטונ א ןיא ןהענניירא ריִמָאֿל ,םוק ---

 .ןַארָאטסער

 רעכלעוו ,ןַארָאטסער ןעשילוּפ ַא ןופ טסואוועג בָאה ךיא

 ּםָארַא ,להושדננונכייצ רעד ןופ ףיוה םעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה

 .ןעצעמיא טימ ןעסעגעג לָאמַא ןעטרָאד ּבָאה ךיא .,סָאג רעטיירב

 גיצנאויצ ןעװעג זיא טייצלָאמ ןענידנעטשלָאפ ַא ןופ זײרּפ רעד

 .טסואוװעג טינ ךיא בָאה ץַאלּפ ןערעסעב ןייק ןופ .,סעקיּפָאק

 ךיז רע טָאה ,ּפערט יד וצ טרהיפעגוצ רעטעפ ןיימ בָאה ךיא ןעוו

 יו טלהיפענ ךיז בָאה ךיא .קירוצ טרהעקענמוא גנוטכַארַאפ טימ

 .רענעסימשעגּפָא ןַא
 .ןעטרָאג רעשינַאטַָאב רעד זיא ףיוה םענעי ןופ טייוו טינ

 געלפ ךיא ןוא ,ןַארָאטסערדעּפַאק 6 ןעוועג זיא ,גינעווניא ,ןעטרָאד

 ן'םיוא ןעטרָאד ןעסע םיצירּפ עליוויצ רעדָא ןערעציפָא יוװ ןהעז
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 -וייא טינ רָאג רימ זיא ?עקנָא ןיימ ןיהַא ןערהיפ רעבָא ,ןָאקלַאב
 רע ןוא ,ץַאלּפ םעד ןופ טסואוועג ןילַא רעבָא טָאה רע .ןעלאפעג
 ,ןיהַא ןעמונעג רימ טָאה

 עכילטע טלעטשַאּב רע טָאה ,ןעמוקעג ןיהַא ןענייז רימ ןעוו
 טכָאקעג ,שיפ ךילכעזטּפױה קנעדעג ךיא עכלעוו ןופ ,ןעטכירעג
 .םעט םענעטלעז ַא טימ רעבָא ,ןפוא ןעשידיא-םינ ַא ףיוא
 ,רענייטש ַא ףיױא קַאמשענ ןעוועג זיא טיײצלָאמ רעצנַאנ רעד
 רעהירפ ךיא בָאה סנױזַא .סעיינ א ןעוועג רימ רַאפ זיא רעכלעוו
 ץלַא סָאד ךיא בָאה דנעוַא ןיא .טכוזרַאפ םינ לָאמנייק ךָאנ
 .רעליש-טימ עניימ רַאפ טלהעצרעד גנורעטסייגַאב טימ

 -ייא עניימ ראפ ןעננאנעגנ רעטַאעט ןיא ךיא ןיב רעטעּפש
 -אנ רעד ףיוא רָאנ רעטרַאּפ ןיא טינ ןיוש רעבָא ,טלעג ענעג
 ןעדעי ןופ טינ .טיפוס עמַאס ן'רעטנוא ןעוועג זיא עכלעוו ,עקרָאיל
 טזמעג טָאה ןעמ .ענעצס יד ןהעז טנעקעג ןעמ טָאה ץיַאלּפ
 ייב ןעביוא פערט יד ףיוא ןעציז גנַאל ןוא הירפ רהעז ןעמוק
 טעוװ ןעמ זיב ,ןעטרַאװ ןוא ןעציז ,עקרָאילַאג רעד ןופ ריט רעד
 רתיא ןוא גונעג הירפ ןעמוקעג טינ טייז רהיא ביוא ,.ןענעפע
 -ניא ךָאנרעד רהיא טָאה ,ריט םוצ טנעהָאנ ןעסעזעג טינ טייז
 טָאה רהיא ןוא ,ץַאלּפ ןעטונ ןייק ןעּפַאכרַאפ טנעקעג טינ גינעוו
 .ןחעז טנעקעג טינ רָאנ

 -ליוו םעד ןיא בָאה ךיא יװ ,ךיא טקנעדענ ןעטסכילטייד םִא
 ס'יקסנישזאּפס ןוא "?ַאזָארנ, ס'יקסווָארטסָא ןהעזעג רעטַאעט רענ
 ס'לָאגָאג ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ךיוא קנעדעג ךיא ."ַאשרָאיַאמ ,
 רעד רעטניה , :סעמַארדָאלעמ עשיזיוצנַארפ יד ןופ ,"רָאזיווער,
 יד ןופ ןוא ;"םימותי ייווצ יד, ןוא ,"רעטסיולק ַא ןופ טנַאװ
 ,"אגנאמ םאדַאמ , ןוא "אלָאקירעּפ , : סעטערעּפָא

 ן'טימ עסירטקַא ןַא ןעוועג זיא ןירעליּפשיוש עטסרעלוּפָאּפ יד
 ףיוא ןוא ;ןעלָאר עננוי טליּפשענ טָאה יז .שטיווערוס ןעמָאנ
 רעבָא ןע'תמא ןיא .עלעדיימ ַא יו ןהעזעגסיוא יז טָאה ענהיב רעד
 םירָאװ ; רהעמ טינ ביוא ,גיצפופ דהָאי ַא ןייז טזומעג יז טָאה
 הָאנ רעטַאעט רענליוו םעד ןיא טָאה יז זַא ,ןעגָאז טגעלפ ןעמ
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 ןערהָאי עליפ טימ ןעוועג זיא סָאד ןוא ,שיליוּפ ףיוא טליּפשעג

 ,קירוצ

 -ינלעמ ךיא קנעדעג סעסירטקַא עגיטכיוו ערעדנַא יד ןופ

 ן'יקסווענ רעסיוא ,רענעמ יד ןופ ןוא ,ן'ַאיַאקסנינאט ןוא ן'ַאוװָאק

 עשיטַאמַארד עטסגיטכיוו יד טליּפשעג טָאה רע .ןע'ווערָאג --

 .ןעלָאר

 -רעטסילק ַא רעטניה, ןיא ןהעזעג םהיא בָאה ךיא ןעוו

 ףיוא טדערעג טינ טָאה רע .ןעדירפוצמוא ןעוועג ךיא ןיב ,"טנאוו

 -"סיוא סָאד בָאה ךיא .טרימַאלקעד טָאה רע .ןפוא ןעכילריטַאנ ַא

 םהיא ןעבָאה עכלעוו ,רעליש ערעזנוא ןופ רֶאֹּפ ַא רַאפ טקירדעג

 -נייא ןעוועג טינ רימ טימ ןענייז ייז .ןהעזעג ךיוא עלָאר רעד ןיא

 .ןענַאטשרַאפ

 םרער ןעמ יװ ןעדייר לָאז רָאיטקַא ןַא זַא טסליוװ וד --

 ךָאד זיא'ס -- ט'הנעט'עג ייז ןופ רענייא טָאה -- ?סַאג ן'םיוא

 עכילנהעוועג .דייר ענהעש ןעבָאה ?יוו ןעמ .רעטַאעט ַא סעּפע

 .טסיזמוא ןעבָאה ךָאד ןעמ ןעק רייר

 .טריטנעמוגרַא רע טָאה רהעפעגמוא יױזַא

 וצ ךָאנרעד ,ן'װָאנַאזעיר וצ טעדנעוװעג ךיז ןעבָאה רימ

 -סקענ יד ןעוועג ןעקָארוא ערעייז ןענייז ךילניישרהַאוו) ן'להָאװ

 ןיימ ןופ ןעטסנוג וצ טנע'קסּפ'עג ייז ןעבָאה עדייב ןוא .(עט

 .גנוניימ

 -וצ גידנעטשלָאפ רימ ווערָאג טָאה רעבָא "ַאשרָאיַאמ , ןיא

 .טלעטשעגנערירפ
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 -- .ןײטַאל -- .טוטיטסניא םעד ןופ ןעיײרּפַאב וצ ךיז ןַאלּפ א

 .ךרוד טלַאפ ןַאלּפ רעד

 יד ךיז טָאה ,טוטיטסניא ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא רעדייא

 ירָאפ רימ קישטוטיטסניא ןעטרידוטשענסיוא םעד ןופ ערעירַאק

 ַא ןעװעגּפָא ןעטרָאד ןיב ךיא ןעוו .ןעברַאפ-ןעמולב ןיא טלעטשענ

 ךרוד ןעקוק ןעמונעג טפנוקוצ ןיימ ףיוא ךיא בָאה ,רהָאי רָאּפ

 .ןעלירב ערעדנַא ץנַאג
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 ךיא געלפ "..,! ןעבעל ןעצנַאנ םעד רערהעל א ןייז !קילנ א,
 .רעטומ ןיימ טימ גידנעדייר ,ןעגָאז

 ךיא .טנעגונַאב טינ רעבָא ךיז ךיא בָאה ןיילַא ןעגָאז ן'טימ

 ןופ ןעיירפַאב ךיז : טירש ןעניטכיוו ַא ףיוא ןעסָאלשַאב ךיז בָאה

 -ינוא ןיא ןעטרָאד ןופ ןוא עיזַאנמיג ןיא ןהעגניירַא ,טוטיטסניא

 טַאטסעטַא ןַא טימ -- טגָאזעג ןיוש יוװ --- םירָאװ ,טעטיזרעוו

 .ןעמונעגוצ טינ טעטיזרעווינוא ןיא ןעמ טָאה טוטיטסניא ןופ

 םייב .טכײל ןעוועג טינ רעבָא זיא טוטיטסניא ןופ ןהעגנסורַא

 רעליש ןעדעי ייב ןעמ טנעלפ סאלק ןעטשרע ןיא ןעמוקנָא

 -סגנינעו רע טעו ןענידנע ן'כָאנ זא ,טפירשרעטנוא ןַא ןעמענ

 -סגנוריגער א ןיא רערהעל סלַא ןעניד רהֶאי טכא סנעט

 ,ןעטערטוצסיורַא טביולרע טינ םענייק ןעמ טָאה ,ָאזלַא .,להוש

 סָאװ ,רעדיילק יד ןוא טסעק יד רַאפ טלהָאצַאב טָאה רע ןעדייס

 טכעלש רהעז רעבָא ךיז טָאה רע ןעוו ,ןעבענעג םהיא טָאה ןעמ

 ,סנעמאזקע יד ייב לָאמ ייווצ ןעלַאפעגכרוד זיא רע ןוא טנערעלעג

 רעד טָאה ,לָאמ ןייא רַאנָאז ןעדנעטשמוא עסיוועג רעטנוא ןוא

 ךיז ךיא בָאה ,ָאזלַא .ןעסָאלשענסיוא םהיא ןיילַא רָאטקעריד

 .ןעסילשסיוא רימ לָאז ןעמ ןזַא ,ןעכַאמ וצ ןעסָאלשַאב

 ןעטמיטשאב א ןופ עמרָאפ יד ןעמונעגנָא טָאה קנַאדעג רעד

 ןייק בָאה ךיא ביוא .רהָאי ןעטירד ןיימ ןופ גנַאפנָא ןיא ןַאלּפ

 בָאה ךיא סָאװ ,נעט יירד יד ןיא ןעוועג סָאד זיא ,טינ תועט

 -לָאפ ןיא ןענאטשאב זיא ןַאלּפ רעד .רעצרַאק ןיא טכארברַאפ

 ןעטיירגוצ ךיז ןוא ןיטַאל ןענרעל וצ ןעביֹוהנֶא ךיילנג :ןעדנענ

 "ןעקָארוא יד ;עיזַאנמינ סאלק ןעטעביז רעדָא ןעטסקעז םוצ

 ,ןייז דשוח טינ לָאז רָאטקעריד רעד ידכ ,ןענרעל וצ גיפיולרָאפ

 ּוצ ןעמוק טעװ סע רעבָא ןעו .ענשימוא גיסעלכַאנרַאפ ךיא זַא

 ןהעז ןוא ןעלַאפכרוד ךיא לָאז ,סנעמַאזקע עקסטוטיטסניא ערעזנוא

 .ןעסילשסיוא ןעצנַאגניא רימ לָאז ןעמ ןעכַאמ וצ

 יד ןעוועג ןענייז ,טלהעפעג טָאה ריס סָאװ ,ךַאז-טּפיוה יד

 ךיילנ ךיא בָאה .שיכירגנ ןוא ןיטַאל --- ןעכַארּפש עשיסַאלק ייווצ
 ס'רענויק טפיוקענ בָאה ךיא .ןיײטַאל ןענרעל וצ ןעביוהעגנָא

 םינרָאג ןיוש ,ןעטייברא וצ ןעביֹוהעגנָא ןוא ,קיטַאמַארנ עשינייטַאל

 .רהוא ןעביז ןהעטשפיוא ךיא נעלפ ךילנהעווענ ,רעליופ א יװ
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 רַאגָאז רעדָא ףניפ ןהעטשוצפיוא ןעביוהעגנא ךיא בָאה טציא

 טנעלפ ףיוה ן'פיוא ןוא ,רעטניו ןעוועג זיא סע .רהוא רעיפ

 ןופ רָאּפ א ןענעלפ רָאדירָאק ן'פיוא .רעטסניפ-קָאטש ןייז ךָאנ

 ימעל ַא ןענערב טגעלפ סע ןוא ,עגָאלדָאּפ יד ןעצוּפ ןַאד רעניד יד

 קירוצ ןוא ןיה ןהעג געלפ ךיא .לעקנוט ןעוועג זיא סע ,לעּפ

 "ןעווערבוז, ןוא ןהעג -- ,ןערעדנַא ן'זיב רָאדירָאק קע ןייא ןופ

 -סיוא ,גנוטיידַאב רעייז ןוא רעטרעוו עשינייטַאל גינעווסיוא ףיוא

 -סיוא יד .וו .ז .א ,םיללכ עשילאקיטאמארנ עסיוועג ןופ ןעמהַאנ

 לָאז סע ידכ ,ןעמַארג ןיא טלעטשענסיוא ןעווענ ןענייז ןעמהַאנ

 "טעווערבוזעג , ייז בָאה ךיא ןוא .ןענרעלוצנייא ייז רעטכייל ןייז

 -עגנָא ןיב ךיא רעדייא ,לָאמַא יו טקנופ ,טיטעּפַא סיורג טימ

 ןופ ןעמענ יד "טעווערבוזעג , ךיא בָאה ,טוטיטסניא ןיא ןעמוק

 נעלפ ,טרָאװ ַא ןעסעגרַאפ נעלפ ךיא ןעוו .ןעכייט רערָא ןעלזניא

 רעדיוו ךיז ןוא ךוב ןיא ןעקוקניירא ,לעּפמעל םוצ ןהענוצ ךיא

 ."ןעווערבוז , ןוא קירוצ ןוא ןיה ןעזָאלקעװַא

 ךיא .עיזַאנמינ וצ טגיטרעפעג ךיז ךיוא טָאה ןוָאקילעיב

 ,ןעטייקגיהעפ עכלעזא גידנעבָאה זא ,רעטומ ןייז טגָאזעג בָאה

 -רערהעל ַא טימ ןעלעטשנעדירפוצ טפראדעב טינ ךיז רע טָאה

 ,טסייג סננומהענרעטנוא טאהעג טָאה יז יו ױזַא ןוא ,ערעירַאק

 ןהֹוז רהיא טָאה יז ןוא ,ןערָאװעג ןעלעפענ רהיא קנַאדעג רעד זיא

 רע טנעלפ ,ָאזלַא ,ןַאלּפ ןיימ וצ ןעמענ וצ ךיז קשח ןעבעגעגוצ

 .ןײטַאל ןענרעל גָאטרַאפ ןהעטשפיוא ךיוא
 ןהעטשפיוא ךיוא ,יקצָארט ,"עדייז , רעזנוא טנעלפ טּפָא רהעז

 ןעקָארוא יד טיס .טנערעלעג טינ רע טָאה ןיטַאל ןייק םנה ,הירפ

 טנעלפ רע .טניטפעשאב טינ ךיז ךיוא ןעדנוטש ענעי ןיא רע טָאה

 ןוא טנַאו רעד ייב טרַאה ןהענ ,רָאדירָאק ן'רעביא ןהענמורא םתס

 ייטעטשַאב ַא ףיוא יװ ןעזייוונא רימ ןענעלפ םעד ףיוא) ןעגייווש

 ,"טינ ךיז טפָאלש ןאמ ןעטלא ןַא6 .ערייז א זיא רע זא ,גנוג

 .(רעטכעלענ טימ ןענָאז רימ ןענעלפ
 ךיא נעלפ ,"טדָאטש ןיא , ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןעוו ,תבש

 -ראפ ךימ ןעגעלפ ייז ןוא ,ןעטסיזאנמינ עטנאקַאב טימ ןהעז ךיז

 ףליה ןיא ךיז בָאה ךיא ואוו ָאד ןעפלעהוצ ןוא ,ןייטַאל ןיא ןערעה

 .טניטיונעג
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 ,סינמַארס ןעמָאנ ן'טימ ,סָאלק ןעטפניפ ןופ טסיזַאנמיג א
 ןוא ,תבש ןעדעי העש ריפייירד ןעגנערבראפ רימ טימ טנעלפ
 ןעמָאנ ן'טימ טסיזַאנמיג א ןעוועג ניפליהאב רימ זיא רעטעּפש
 .רעטסיימ-רענייז א ןופ ןהוז רעד ,סאלק ןעטכא ןופ ,ןָאזכאליימ
 טנעלפ גידנעריצַאּפש ןוא ,ןעמַאזוצ ןעריצַאּפש ןהענ ןענעלפ רימ
 סיסקאטניס רעשיניײטַאל רעד .סיסקַאטניס ןיא ןערעהרַאפ ךימ רע
 .טאהעג ביל ךיא בָאה סָאד ןוא ,ןע'לכש עגיניזפרַאש טימ לופ זיא
 עשיסור ןעבעג רימ ןָאזכַאליימ טגעלפ סיסקַאטניס ןיא גנוביא סלא
 ,ןייטאל ףיוא ןעצעזוצרעביא ןעצַאז

 ןוא "סיסקאטניס ןעשינייטאל, ס'רעלסעק טפיוקעגנ בָאה ךיא
 -עטשטפירש עשימיור יד ןוא ,קיטַאמַארג ןעשינייטַאל ס'רעמערק
 ערעי טכַארבראפ ייז ףיוא בָאה ךיא ןוא ,טסולאס ןוא ראזעצ רעל
 ןעלייט עגיד'לכש יד .ןעסיירּפָא טנעקעג בָאה ךיא סאוו טונימ
 ןוא ,טנַאסערעטניא רהעז ןעוועג רימ ןענייז קיטַאמארג רעד ןופ
 םיוק געלפ ךיא .,הדמתה ערעדנוזַאב םימ ןענרעל ייז געלפ ךיא
 וצ ןוא ,ןע'נָאזכַאליײמ טימ ךיז ןהעז וצ םוא ,תבש םעד ןעבעלרעד
 .םהיא טימ ריצַאּפש ןעכילטנעכעוו םעד ןעכאמ

 ענעצנַאנ ןעבָאה עלַא .סנעמַאזקע יד וצ ןעמוקעג זיא סע
 -כרוד טָאה ןעמ סָאװ ןעקָארוא יד טנערעלעג ןעדנעוַא ןוא געט
 ןעבָאה ווָאקילעיב ןוא רעבָא ךיא ,רהָאי ןעצנַאג םעד טַאהעג
 ,ןייטַאל טנערעלעג רָאנ

 -ענ ךיז בָאה ךיא .טירשטרַאפ עלענש טכַאמעג בָאה ךיא
 -עוו דלאב .טנערענפיוא םהענעננא ןעוועג ןיב ןוא ךילקילנ טלהיפ
 ,ןעמָאנ ןיימ ןעפורסיוא טעװ ןעמ .סנעמַאזקע יד ןעמוקרָאפ ןעל
 ,רעמוטש א יװ ןהעטש ןוא "טעליב, ַא ןעהיצסיורא לע ךיא
 ?ןעטלַאהרַאפ ךיז רָאטקעריד רעד םעװ יו ?ןייז טעװ סָאװ
 -ַאב לעװ ךיא יװ ןעלעטשוצרָאפ ךיז סיז ױזַא ןעוועג זיא סע
 ...טסיזַאנמינ ַא ןערעוו ןוא ןערעוו טיירפ

 -טסניא ןיא ריֿמ וצ טמופ ,ןענרָאמהירפ ַא ןיא ,גנולצולפ
 רע טנָאז ,רעזעוורענ ַא ,רעגיהורנוא ןא ןוא ,רעטָאפ ןיימ טוט
 ,(טסניד-רעטילימ וצ) וויזירּפ םוצ העטש ךיא זַא ,ןָא רימ
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 -נַאװצ יו רעגינייוו טַאנָאמ רַאּפ א טימ ןעוועג ןַאד ןיב ךיא

 רעבָא ,21 וצ ןעלעטש ךיז ןעמ טנעלפ וויזירּפ םוצ ןוא ,רהֶאי גיצ

 ךיא טלָאװ רעבמעווָאנ ןיא ןוא ,רעבמעווָאנ ןיא ןייז טנעלפ סָאד

 סָאד .ןענירהעי גיצנַאװצ-ןאדזייֵא ןַא רַאפ טנעכערעג ןיוש ךיז

 .ןהעזרַאפ ןעננונכער עניימ ןיא ךיא בָאה

 רעליש סלַא .סעיינ עטסנרע רעייהעגנוא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 להוש-סגנוריגער א ןופ רערהעל סלא ךָאנרעד ןוא טוטיטסניא ןופ

 ךיא רעבָא בא .יירפ ןעוועג טסניד רעטילימ ןופ ךיא טלָאװ

 םוצ ןעלעטש ןעזומ ךיז ךיא לעװ ,טוטיטסניא ןופ סױרַא לעװ

 .(*וויזירּפ
 רעטָאפ ןיימ טָאה --- ןתוז ןיימ ,רעייפ טימ טינ ךיז ?יּפש ---

 .טנָאזעג רימ וצ

 -יב עשינייטַאל יד בָאה ךיא זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד

 וצ ןעטיירג ןעמונעג ךיז בָאה ןוא טייז ַא ןָא טניילעגקעװַא רעכ

 .סנעמאזקע עקסטוטיטסניא יד

 רעדיוו ךיז ךיא בָאה ךָאנרעד .,ןעטלַאהענסיױא ייז בָאה ךיא

 ."סיסקאטניס , ס'רעלסעק ןוא ן'ראזעצ ,ן'טסולאס ראפ ןעמונעג

 ןעטייקגירעוװש יד ןעמוקוצייב ןיא סע יװ טמיורטעג בָאה ךיא

 ןעטסעפ ןייק רעבָא .טעטיזרעווינוא ןיא ןעמוקוצניירא ךָאד ןוא

 ןַאד ןוא .ןעבָאה טנעקעג טינ ןיוש ךיא בָאה םעד ןיא ןעביולג

 טָאה רעכלעוו ,סערעטניא רעיינ ַא טלעקיווטנע רימ ןיא ךיז טָאה

 ןיימ טָאה ןוא ,גנוקריוו עגיטסייג עסיורג א טאהענ ריס ףיוא

 .ןעגנולשרַאפ ןעצנַאגניא ןייטַאל ןיא סערעטניא

 קנעדעג סווועג ווא .ןובשח רעד ןעוועג זיא ,ךיז טכַאד ,יױזַא (*

 רימ טמוק טצוא .והָאלק טינ טּפיוהרעביא רימ זוא טקנוּפ רעד .טינ ךיא

 ןויזירּפ יד ךיא בָאה סָאװרַאפ :ליּפשייב םוצ ,עדנעגלָאפ סָאד השק סיוא

 טנעקעג ךוא בָאה יוזַא יו ? טכַארטעבנָא ןיא ןעמונעג טינ רעהירפ עגַארפ

 ? ןַאלּפ ןיימ וצ ןערעטש טינ רימ לָאז סָאד זַא ,ןעטרַאוװרע



 .לעטיּפַאק רעטכא

 .שינערעקרעביא עניטסיינ ַא

 -- ."טינ ןעמ ףראד רסיק ןייק ןוא ָאטינ זיא טָאג ןייק,

 .טכַאמ עמייהעגנ 8
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 ןופ ןעגנַאנעגרעבירַא ןיב ךיא ןעוו ,1880 רעמוז ביוהנָא ןיא
 -אב עטשרע ןיימ טכַאמעג ךיא בָאה ,ןעטרעפ ןיא סָאלק ןעטירד

 ףיז טָאה סע .,רוטַארעטיל רעמייהעג רעד םימ טפַאשטנַאק

 רענליוו םעד וצ ןערעהעג דניירפ עניימ ןופ ייווצ זא ,טגײצעגסױרַא

 -ָאס ןעבעגעג רימ ןעבָאה ייז ןוא ,"קָאשזורק , ןעשידרע-רעטנוא

 סע ןעו בָאה ךיא סָאװ עטשרע יד -- ןעטפירש עשיטסילאיצ

 -נַא ראפ טלעטשעגרָאפ ךימ ייז ןעבָאה ךָאנרעד .ןעזעלעג ןיא

 רעד ןיא ןעמונעגניירַא רימ טָאה ןעמ ןוא ,רעדילנטימ ערעד

 "יא ןא טכאמעג רימ ןיא טָאה סָאד .עילימאפ רערענָאיצולָאוװער

 -נאג ןיימ ףיוא סולפנייא ןא טָאהעג טָאה עכלעוו ,שינערעקרעב

 .ןעבעל ןעצ

 טרעהענ ףמאק-סטייהיירפ םעד ןענעו ךיא בָאה רעהירפ

 טלעטשראפ ןעוועג ריס רַאפ זיא גנונעוואב יד .ןעסיורד ןופ רָאנ

 ,סינמייהעג ןופ ןעקלָאװ ןעטכידענ ַא טימ

 ןופ ןערעוו טרעדורעגנפיוא דנאלסור טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 .טדָאטש םעד ףיוא ןעסָאשעג ןעמ טָאה ָאד .,סעיינ עגידלאווג

 סאג ןעטימ ןיא ןעמ טָאה ָאד ,גרובסרעטעּפ ןופ קינלַאשטַאנ

 טָאה ָאד ,ןעראדנאשז יד ןופ לארענעג:טּפיוה םעד ןעכָאטשרעד

 -ענ יד ךיז טָאה ךָאנרעד .ריציפָא-םרַאדנַאשז ַא ןעכָאטשעג ןעמ
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 םעד רעדנַאסקעלא וצ ,ןייֵלַא רסיק םוצ ןעמונעג טנאה עמייה

 ילהוש ַא טָאה רהָאֹי ןעגירָאפ םעד ןופ ?ירּפַא ןיא .ןעטייווצ

 טָאה רע .םהיא ףיוא ןעסָאשעג ווָאיװָאלָאס ןעמָאנ ן'טימ רערהעל

 יד .ביוהנֶא ןא ןעוועג רָאנ זיא סָאד רעבָא .ןעפָארטעג טינ םהיא

 ייד טםימ סעקַאטַא ערעייז ןעכאמ ןעמונעג ןעבָאה ןערענָאיצולָאװער

 רעד עכלעוו רעביא ,רעצע5ּפ טעווענימעג ןעבָאה ייז  ,טימַאנ

 ןא ןעמוקעגרָאפ זיא עװקסָאמ ןעבעל .ןערהָאפ טפרַאדעג טָאה רסיק

 "ייק ַא ןופ סענָאנַאװ עכילטע ןעסירוצ טָאה עכלעוו ,ןָאיזָאלּפסקע

 ןערהָאפעג רעדנַאסקעלַא זיא טייקניטכיזרָאפ בילוצ) גוצ ןעכילרעז

 ףיוא רָאנ ,ןערָאװעג טריסנָאנַא זיא רעכלעוו גוצ םעד ףיוא טינ

 זיא סָאד ,(טעטערענ ךיז רע טָאה םעד ךרוד ןוא ,ןערעדנַא ןַא

 -פיוא טלעוו יד זיא ,1880 ןופ ראורבעפ ןיא .9 ןיא ןעוועג

 "ער א :עיצַאסנעס ערעסערג ַא ךָאנ טימ ןערָאװעג טמערוטשעג

 אפוג ץַאלַאּפ ס'רסיק םעד ןיא ןעגנורדעגנײרַא טָאה רענָאיצולָאװ

 עגָאלדָאּפ יד ןעסירעגפיוא טימַאניד טימ רע טָאה ןעטרָאד ןוא

 ןעזיר) ןעדנואוושרַאפ זיא ןוא ,רעמיצ-סע ןעכילרעזייק םעד ןופ

 דָארג :לאפוצ א ךרוד ןעראוועג טעטערעג רַאצ רעד ןיא לָאמ

 יעּפש טונימ ןהעצ טימ ןעמוקעגניירא לַאז-סע םעד ןיא רע ןיא

 .(ךילנהעוועגנ יװ רעט

 ןערָאװעג טכַאמענ זיא רסיק ןעבלעזמעד ןעסיש וצ עבָארּפ ַא

 * ןעמָאנ ן'טימ טנערוטס א ןופ) רעהירפ רהֶאי ןהעציירד טימ ךָאנ

 .םגידנעעג םעד טימ סָאד ךיז טָאה לָאמסנעד רעבָא .(ףָאזָאקַארַאק

 .סעסַאטַא עיינ ןהֶא קעװַא ןענייז רהָאי ףלעווצ רהעפעגנוא

 א רעבָא .טרעהעגפיוא טינ טָאה גנוגעווַאב עמייהעג יד

 טימ טנעגונַאב ךיז ןערענָאיצולָאװער יד ןעבָאה טייצ עשביה

 רעבָא ךיז ייז ןעבָאה ךָאנרעד .ןעלטימדַאדנַאנָאּפָארּפ עכילדירפ

 .טימַאניד ןוא ןעפַאװ וצ ןעמונעג

 ןעגנוטייצ יד ןיא טגעלפ טַָאהט רעשיטסירָארעט רעיינ רעדעי

 ןעקורד .רעטרעוו עצרוק רֶאֹּפ ַא טימ רָאנ ןערעװו טעדלעמעג

 טינ רוזנעצ יד טָאה ןעכַאז עכלעזַא ןענעו ןעטייהלעצנייא

 וצ גונענ ןעוועג ןענייז ןעננודלעמ עצרוק יד רעבָא .טניולרע

 ,טפַארק עמייהעג ַא טריטסיזקע סע ןַא ןעסיוו םלוע םעד ןעזָאל

 ןוא ,ןָארט םעד ןעגענ ףמאק ןעשידלעה א ןָא טרהיפ עכלעוו
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 טינ ןעמ טָאה טפַארק רעזיד ןעגעוו ןעדייר סָאװ ,אפוג רַאפרעד
 רעסערג לעיפ ךָאנ טלעטשעגרָאפ רהיא ךיז ןעמ טָאה ,טרָאטעג
 .טייקכילקריו רעד ןיא ןעװעג ןַאד זיא יז יװ רעגיטכעמ ןוא
 ןעשנואוועג ןוא טרעדנואווַאב רהיא ןעמ טָאה הסיתשב ןוא
 ,גלָאפרע

 ,עיצַאזינַאגרָא עמייהעג ַא ןַארַאפ זיא אפונ אנליוו ןיא זַא
 טימ ךָאנ .טסואוועג ךיוא ןיימעגלַא ןיא טייל-טדָאטש יד ןעבָאה
 טכָאקעג טָאה ,חסּפ דעומה לוח ַא ןיא ,רעהירפ רהָאי עכילטע
 רענייא .ןערענָאיצולָאװער עשיריא עּפורג ַא ןופ טסערַא םעד טימ
 א ,ןהוז ס'ןזח-טרָאטש םעד ןעװעג זיא עטריטסערַא יד ןופ
 ט'העצרעד טָאה רעטומ ןיימ יו קנעדעג ךיא ,לעּפירק
 ,םעד ןעגעוו

 ַא ןענופעג ןעמ טָאה לעטרעפוק ןיא רעקיוה םעד ייב --
 עלעכיב ןיא ןוא ,עלעכיב ַא טימ (חסּפ םוא) טיורב ?עבעל
 ןיא טָאג ןייק, -- .אדַאנ עינ רַאצ יא וטעינ וגָאב, : טהעטש
 טינ ןיא שיסור יד) "טינ ןעמ ףרַאד רסיק ןייק ןוא ַאטינ
 .(עגיטכיר ןייק

 .פענניא רעגנוי ץנַאנ ַא ןעוועג ןַאד ךָאנ ןיב ךיא
 .."טינ ןעמ ףראד רסיק ןייק ןוא ָאטינ ןיא טָאג ןייק,
 -רעביא טינ רימ טָאה עזַארפ רעד ןופ טפלעה עטשרע יד

 ןצ טנעהַאנ ןעטלַאהעג ןַאד ןיוש בָאה ךיא םירָאװ ,טשַאר
 ךיז ךיא בָאה רעבָא טפלעה רעטייווצ רעד ףיוא ,תוסרוקיּפַא
 ?רסיק א ןהֶא ןעמוקסיוא סָאד ןעמ ןעק יו :טרעדנואוועג

 ןיימ ןיא ןעסעגעגנייא רעטרעוו יד ךיז ןעבָאה סלַאפנעדעי
 נעלפ ,טוטיטסניא ןיא ןעגנַאגעג ןיוש ןיב ךיא ןעו ןוא .חומ
 ךיז טנעלפ ןעמ ןעוו לָאמ סעדעי ןענָאמרעד יז ןָא ךיז ךיא
 עניזָאד יד .גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןעגעוו ןענעקשוש
 -אוער םעד ןֹופ רקיע םעד ןעטלַאהטנע רימ רַאפ טָאה עזַארפ
 ןהֶא ןעמוקסיוא טרָאפ ןעמ ןעק יװ רעבָא .קנַאדעג ןערענָאיצול
 ..3 רסיק ַא

 ןַאמ ןעגנוי רענליו ַא ןעגעו טרעהעג ןעמ טָאה רעטעּפש
 יד ןופ רענייא זיא רע זַא ,שטיוועלעדנוז ןרהא ןעמָאנ ן'טימ
 ַא ןעטלַאהעג טָאה רעטָאּפ ןייז .ןערענָאיצולָאװער עטסערג
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 ןעוועג ןיא עילימַאפ יד ןוא ,טדָאטש ןעטימ ןעטכער ןיא טפעשעג

 ןענָארטענמורא ךיז ןעבָאה ןהוז ןייז ןעגעו .טנַאקַאב טוג

 :טנָאזעג ,ליּפשייב םוצ ,טָאה ןעמ .,ןעדנעגעל

 ןענייז (ןערענָאיצולָאװער יד ייב ,טסייה סָאד) ייז ייב --

 שטיוועלעדנוז ןעוו  .ייצילָאּפ-םייהעג ןוא רעטכעוו ןַארַאפ ךיוא

 רעייז ןופ ערעדנַא םהיא רעטניה ןעהעג ,סַאנ ן'פיוא טהעג

 | .ןענָאיּפש ןופ ןעטיה וצ םהיא ,הרכח

 ךיא ןיב ,טוטיטסניא םוצ טניטרעפעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 .ןָאעל ,רעדורב ןעטסגניא ס'שטיוועלעדנוז טימ ןערָאװעג טנַאקַאב

 ןייז ןעגעו ןוא ןעטלעז ןהעזעג םהיא טימ רעבָא ךיז בָאה ךיא

 .טדערעג טינ לָאמנייק ןערהָאי ענעי ןיא רימ ןעבָאה רעדורב

 .םריסערעטניא גינייוו ךימ טָאה גנונעווַאב עמייהעג יד

 טוטיטסניא ןיא ךיז געלפ ךיא יו ןהעזעג טָאה רעזעל רעד

 טגעלפ להיפענ רעזיד .,ןעגָאלשעגרעדינ ןוא טפַאלקשרַאפ ןעלהיפ

 ןעשיטָאּפסעד םעד ןעגעוו ןעקנַאדעג וצ ןערהיפ זייוונעטייצ ךימ

 ןעקנַאדעג עכלעזַא רעבָא .גנוריגער רעשיסור רעד ןופ רעטקַארַאכ

 עלַא .ןעװענ טינ סעיינ ןייק טּפיוהרעביא ןעדיא ייב ןענייז

 עלַאטורב ַא ףױא יװ טקוקעג גנורינער רעד ףיוא ייז ןעבָאה

 ,טכַאמ עמַאזיורג

 -מםורַא .רעצרַאק תעל-תעמ יירד יד ןעמוקענ ןענייז סע

 לעיפ ךיא בָאה ,הסיפת ןיימ ןיא קירוצ-ןוא-ןיה גידנעהעג

 ךיא קנעדעג ,ןעטייהלעצנייא ןהֶא ,ןימעגלא ןיא ,טכארטעג

 ךימ טָאה ןעמ :תונויער עגידסלָאמַאד עניימ ןופ םענייא

 םעד טגָאזעג ןע'ניקידַאד בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד טרַאּפשרַאפ

 ןעמ .ןערענָאיצולַאװער יד ןעמ טעשטומ תמא ן'רַאפ .תמא

 ןעבָאה ייז סָאװ רַאפרעד ייז טגנעה ןעמ ןוא ריביס ןיא ייז טלַאה

 ...גנוריגער רעשיטָאּפסעד רעד ןעגעוו תמא םעד ןעגָאז וצ טומ םעד

 ענעי ןיא בָאה ךיא זַא ,רעבָא ןעגָאז .ךיא קנעדענ סָאד

 יד ןיא סערעטניא ןעכילטייד א ןעלהיפ ןעמונעג געט יירד

 .טינ ךיא ןעק ,רעפמעק-סטייהיירפ עטריזינַאנרָא

 ס'רַאצ םעד ןעסירענפיוא סע ןעמ טָאה רעטניוו םענעי

 יד ןופ ןערָאװעג טניוטשרע ןיב ךיא יו קנעדענ ךיא .לַאזיסע
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 סָאװ ןערענָאיצולָאװער יד טרעדנואווַאב בָאה ךיא יו ןוא סעיינ
 ןעטעבעג בָאה ךיא ."טייברא לעקיטש , עויד ןָאטענּפָא ןעבָאה
 יד ןעװעג רעבָא זיא סָאד .,ןעּפַאכ טינ ייז לָאז ןעמ זַא ,טָאג
 .ןעשנעמ ןעגיטייז 8 ןופ עיטַאּפמיס ןוא גנורעדנואווַאב

2 
 ןייֿמ --- .עּפורג עלופסינמייהעג א -- .רעצעלּפ רעמוז יד ףיוא

 -- .םענַאדַאב לאוש --- .ןירעּפלַאה רעליש
 .ןעגנוטייצ ץמייהעג

 ןופ טייו טינ ,ןהָאבנעזיא םעד ןופ ןעסלער יד ייב
 ןוא טייל עגנוי עכילטע ןהעז ךיא געלפ ,"ַאקטַאכ אישאנזעילעשז,
 ייז זַא ןעוועג דשוח בָאה ךיא עכלעוו ,"סעינשירַאב, רַאַּפ ַא
 רהעמ ןעוועג ןיא סע .עּפורג רעשידרערעטנוא ןא וצ ןערעהעג
 ..םעד ןיא רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .רשח ַא יװ

 טדערעג ןעבָאה ייז ;עלַא יװ טדיילקענ ןעוועג ןענייז ייז
 ,?עקרַאסָאק רעטירד, רעד ייב ךלימ-רעיוז טּפוזעג ;עלַא יו
 קורדסיוא רעסיוועג א ,רעינַאמ רעסיוועג ַא רעבָא .עלַא יװ
 ייז יו רעגייטש רעמיטניא:לעיצעּפס רעד ןוא ,םינּפ ן'פיוא
 טָאה ץלא סָאד -- ןערעדנַא ן'טימ רענייא ןעטלאהעג ךיז ןעבָאה
 .טלעוו רעדנַאנַא וצ ןערעהעג ייז ןזַא טגָאזעג תודע

 ,ןעטסיזַאנמיג ענעזעוועג רֶאֹּפ ַא ןעוועג ןענייז ייז ןעשיווצ
 ןיא ןעװעג ןַאד ךָאנ ןענייז סָאװ ,םייל עגנוי יירד-ייווצ ַא
 עזיד .סעקטסיזַאנמיג רַאֹּפ ַא ןוא ןעטסילַאער רַאּפ א ,עיזַאנמיג
 ךיז טָאה עינַאּפמָאק רעייז ןיא .רעדניק עשידיא ןעוועג ןענייז
 ַא רהעז -- ןַאמרעגנוי רעכילטסירק ַא ןענופעג רעמיא רעבָא
 עמרָאפ יד ןענָארטעג טָאה רעכלעוו ,גנוי רעדנָאלב ,רענהעש
 םענעי טָאה ןעמ סָאװ ,לוש ןהַאבנעזייא רעד ןופ (םרָאפינוי)
 רעסיורג ַא טימ עזולב עצרַאװש ַא :אנליוו ןיא טנעפעעג רהָאי
 ןוא ,לעטרַאנ םענרעדעל ןעטיירב ַא ףיוא עקשזנַארּפס רענלעקינ
 ,ֿפעטיה ן'םיוא עקשזנָארּפס עכילנהע ןַא

 נאטימכאנ ןעדעי טעמכ ןהעז ךיא געלפ עּפורג עניזָאד יד
 -ףעמוז יד תיוא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,דנעווָא רעדָא
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 ךיא בָאה ,טייל עננוי עשידיא יד ןענייז סע רעװ .רעצעלּפ

 ערעייז רעװ ןוא ןעמענ ערעייז טסואוועג בָאה ךיא .טסואוועג

 .ןעװעג םינ ייז טימ ךיא ןיב רעבָא טנַאקַאב .ןענייז ןערעטלע

 .דמערפ ןעצנאגניא ןעוועג רימ זיא טסירק רעד ןוא

 ןיא ,טלעװ ענעגרָאברַאפ יד ןעלעטשרָאפ ךיז געלפ ךיא

 -עגרָאפ רימ ןענייז ןילַא ייז ןוא ;ךיז ןעגעװַאב ייז רעכלעוו

 ןיימ .ןעשינעפעשַאב עכילנהעוועגנוא ,עלופסינמייהעג סלַא ןעמוק

 ןופ ןעבעל ַא טימ טלעגנירעגמורַא ייז טָאה טפַארק-סננודליבנייא

 .טי'קגירעגיינ ןיימ טציירעג ןעבָאה ייז .טומ ןוא רהַאפעג ,תודוס

 -רעפייא טלהיפעג בָאה ךיא זַא ,טקרעמַאב ןעביוא בָאה ךיא

 ךיא רעכלעוו טימ ,עינַאּפמָאק רעטנעגילעטניא רערעי וצ טכוז

 ,טכודענ ךיז טָאה ריס .טפַאשטנַאקַאב ןייק טַאהעג טינ בָאה

 ַא ןעװעג ץלַא רעבָא ןיא סָאד .ןעסָאלשעגסױא ןיב ךיא זַא

 שרעדנַא ץנַאג .טפַאשקנעב עשיטנַאמָאר ןוא עכילטפַאשלעזעג

 ,"סעינשירַאב , יד ףיוא .עּפורנ רעזיד וצ ?היפעג ןיימ ןעוועג זיא

 -ַאּפשענמורַא ןעבָאה טייל עננוי עלופסינמייהעג יד עכלעוו טימ

 יז בָאה ךיא .ןעניוא ערעדנַא טימ רָאנ טקוקענ ךיא בָאה ,טריצ

 טייקדמערפ רעייז .ּפיט ןערעכעה ַא ןופ ךעלדיימ סלַא טכארטַאב

 -עג ןעבָאה ייז .ןעפאשענ טינ טכוזרעפייא ןייק רימ ןיא טָאה

 ,טלעוו רעדנַא ןַא וצ ראג טרעה

 רעד ןענעװ טייקגירעגיינ ןיימ טָאה עּפורג רעזיד ךרוד

 ןוא ,עמרָאפ עגיד'תושממ א ןעמוקאב גנונעוואב רעכילרעדנואוו

 .רעהירפ יוװ רעסערג ?יפ ןערָאװעג יז זיא םעד ךרוד

 ,דימלת םענעזעוװעג ןיימ טכוזַאב ךיא בָאה לָאמנייא

 ם'להָאוװ ןעבירשעגרעביא רימ רַאפ טָאה סָאװ םעד טָא---ןירעּפלַאה

 ןייק רימ ייב טָאה רע .עטכישעג עשידיא ןופ "סעקסיּפַאז ,

 ןיא ןעגנַאגעג טציא ןיא רע .ןעמונעג טינ רהעמ ןיוש ןעקָארוא

 רענהעש רעד טרעהעג טָאה סע רעכלעוו וצ ,?הושדןהַאבנעזייא רעד

 ,ןעסלער יד ןעשיווצ ןהעז געלפ ךיא סָאװ ,טסירק רעדנָאלב

 עסיורג עבלעזיד טימ רעדיילק עבלעזיד ןעגָארטעג טָאה רע ןוא

 .סעקשזנָארּפס



 ןעבעל ןיומ ןופ רעטעלב 209

 טָאה רע .םהיא ןיא גנורעדנע ןַא טקרעמַאב ךיילג בָאה ךיא

 .טערקעס ןעניטכיוו ַא טָאה סָאװ רענייא יװ ןעטלַאהעג ךיז

 רעסיורג:טינ ןייז רעבָא ,ןעסקַאװעגיילק ןעװעג ןיא רע

 ןענייז סעציײלּפ עניײז ןוא טיובעג קרַאטש ןעוועג ןיא רעּפרעק

 רע ןעוו ןוא ,גיטכיזצרוק רהעז ןעוועג זיא רע .,עגיטפערק ןעוועג

 טנעלפ ,ןעגיוא עטערומשזרַאפ ענייז טימ ןעקוק רימ ףיוא טגעלפ

 .ביל ?עיצעּפס ןייז רימ טכיזעגנ ןייז

 טימ טדערעג טָאה רע ןוא ,רענליוו ןייק ןעווענ טינ זיא רע

 עטרַאה רהעז ,ערעוש טיס -- ךַארּפשסױא "עניה טינ, ַא
 יד ןענעלפ ,טרעטסײנגַאב ןערעו טנעלפ רע ןעו ."ןע'שיר?

 ערעוש יו יֹוזַא ?יומ ןייז ןופ ןעלקיײקסױרַא ךיז רעטרעוו

 ייב זיא ,טגָאזענ טָאה רע סָאװ ץלַא רעבָא .רעדער עטרעּפמולעגמוא

 ַא טאהעג רע טָאה ץרַאה א ןוא ,ןעצרַאה ןופ ןעגנַאגעג םהיא

 .עמירַאװ ַא ןוא ענייר

 ןיב ךיא ןוא ,ןעטלַאהענקירוצ ןעװענ רע ןיא לָאמ ןעזיד

 טימ ןיא סָאװ .,?היפענ ןעמהענעגנַאנוא ןַא טימ ןעגנאגעגקעווַא

 ?סָאװרַאפ ?ריס ףיוא סעכ ןיא רע ןיא ?ןערָאװעג םהיא
 ? ןעוו רַאפ

 עניימ ייב טכוזַאב ךימ רע טָאה רעטעּפש געט רָאּפ ַא

 טימ שינעגענַאב עטלַאק ןײז .אקדַאשטשָאלּפ ףיוא ,ןערעטלע
 ןעמוקעג רע זיא ,ָאזלַא .הורדוצ ןעזָאלענ טינ םהיא טָאה רימ
 רע :טערקעס ןײז טגָאזעגסױא רימ טָאה רע .ןעטעלנרַאפ סָאד

 ןעשנעמ טימ טנאקַאב ןיא רע ;רוטַארעטיל עמייהעג טזעל

 ענידריוקרעמ ןענייז ייז ;טלעוװ רערענָאיצולָאװער רעד ןופ
 .ןהעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ טָאה רע סָאװ ,עכלעזַא !ןעשנעמ

 ךיוא ךימ רע ?יװ ,ָאזלַא .,רענערָאבעגײינ ַא יװ ךיז טלהיפ רע
 .ןערהעקַאב

 ענייז טערומשזענ ,קירוצ-ךוא-ךיה ןעגנַאגענמוא ןיא רע

 עדער-סנָאיצַאטינַא עצנאג ַא .,טדערעג ןוא ןעגיוא עגיטכיזצרוק

 ןענייז ןעגנורהעלקרע ענייז רעבָא .ןעטלַאהעג רימ ראפ רע טָאה

 רימ ףיוא ייז ןעבָאה ,סלַאפנעדעי .ענעטָארעג ןייק ןעוועג טינ

 טכַאמעג טָאה קורדנייא ןערעקרַאטש לעיפ ַא .טקריוועג גינייוו

 עכילנעזרעּפ יד ןעגעװו טלהעצרעד רימ טָאה רע סָאוו ,סָאד
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 טולָאסבַא ןעבעל ייז .ןערענָאיצולָאװער יד ןעשיווצ ןעגנוהיצַאנ

 ! רעדירב יז

 רעדייל) עקרושָארב עמ"העגנ ַא ןעבענעג רימ טָאה רע

 ןוא ,(ןעמָאנ רהיא טינ ,טלַאהניא רהיא טינ ,טינ ךיא קנעדעג

 טפַארק רהעמ ןעזיועגסױרַא יז טָאה לעטימ-סנָאיצַאטיגַא ןַא סא

 יז .ליומ ס'ןירעּפלַאה ןופ טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא יװ

 .טנעפעעגפיוא רהיא בָאה ךיא רעדייא ךָאנ טניזַאב ךימ טָאה

 ענעי טָא ןענייז רעבעגסױרַא יד !ךאז ענעטָאברַאפ ַא

 ןייז ןוא גוצ ס'רסיק םעד ןעסירעגפיוא ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ

 -עדירב יװ ךיז ןעשיוצ ןעבעל סָאװ ,ענעי טָא !רעמיציסע

 טייהיירפ ראפ הילת רעד ףיױא ןהעג וצ טיירגעג ןענייז ןוא

 טַאהעג טָאה ןופרעד ןייזטסואווַאב רעד !טייקניטכערעג ןוא

 ןופ רהַאפעג יד ןוא ;רימ ףיוא גנוקריוו עכילביידשַאבנוא ןַא

 .טרעסערנראפ חכ ןעשיטענגנַאמ ס'לעכיב םעד טָאה ,ףָאטש ַאזַא ןעזעל

 טמענ ןעמ יװ ,טנַאה ןיא ןעמונעג עלעכיב םעד בָאה ךיא

 .טנעמָאמ םעד ןעסענרַאפ טינ לָאמנייק לע ךיא םוטנילייה ַא

 זַא ןץענערג-סנעבעל ַא רעבירַא העג ךיא זַא ,טלהיפענ בָאה ךיא

 רעװ טציא ןוא ,שנעמ טרָאס ןייא ןעוועג ךיא ןיב טנייה זיב

 .רערעדנַאנַא רָאנ ךיא

 ,ץַאז ַא לָאמ יירד-ייווצ וצ ,ןעזעלעג עקרושָארב יד בָאה ךיא

 ןיא סע ואוו ןעטרָאד ,טשּפ םענעגרָאברַאפ ַא טכוזעג בָאה ךיא

 "נערירפוצ םינ רימ טָאה יז .ןעוועג טינ טשּפ רענעגרָאברַאפ ןייק

 ןיב ךיא .ןײלַא ךיז טגידלושַאב רעבָא בָאה ךיא .טלעטשענ

 .תוישק טימ לופ ןעוועג

 רעדנַאלב ,רענהעש רעד ןַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןירעּפלַאה

 ןוא ןעטסיזַאנמיג עשידיא טימ טריצַאּפש סאוו ,"ץענייש,

 ,יקסוָאטַאנג ןָאטנַא טסייה ,ןעסלער יד ןעשיווצ סעקטסיזַאנמינ

 ,טיױרטרַאפ ךיוא רימ טָאה רע .םהיא טימ ךיז ט'רבח רע זַא ןוא

 לאוש רעטנַאמרעדךעבױא רעד ,רכח רעטייוצ ַא רעניימ זַא

 .ןערענָאיצולָאװער טימ ןעטפַאשטנַאקַאב ךיוא טָאה ,סענַאדַאב

 ןיב ךיא ןוא ן'סענַאדַאב טימ ןעפָארטעג ךיז בכָאה ךיא

 םייצ רהָאי א  .טײהנעזעלַאב ןייז ןופ ןערָאװענ טשַאררעביא
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 רעבָא ןיא רע .טוטיטסניא רעזנוא ןיא רעליש ַא ןעוועג רע זיא
 ,קירוצ רהֶאי רֶאֹּפ ַא טימ ןעוועג ןיא סָאד .ןעטָארטעגסױרַא
 ,טייצ רעזיד ראפ ןוא .,ןעהעזעג גינייוו םהיא ךיא בָאה ןַאד םניז
 טכַאמעג הע טָאה ,ןעטסילַאיצַאס יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא
 טינ ןיא רע .ננולקיווטנע רעגיטסייג ןייז ןיא טירשטרָאפ עסיורנ
 ןעװעג רעבָא ןיא רע ןירעּפלַאה יו רעגידרעייפ ַאזַא ןעוועג
 -ךניירפ עניהור ןייז ןוא ,רע יו רעטונג ןוא רעניד'תמא ַאזַא
 קרַאטש רימ וצ טָאה םזילַאעדיא רעטסנרעדניהור ןוא טייקכיל
 ייז ןעטלָאװ עדייב יו יױזַא טכודעג ךיז טָאה רימ .טרילעּפַא
 .עניימ עטנַאקַאב עיינ ןעוועג

 ףרעמוז םענעי ךיז ןעבָאה ךיא ןוא ןירעּפלַאה ,סענַאדַאב
 ענעדישראפ ןעמוקַאב ייז ןופ בָאה ךיא ןוא ,טפָא רהעז ןעהעזענ
 ןופ רעמונ א ןעוועג זיא ייז ןעשיווצ .,ןעטפירש עשידרע-רעטנוא
 ןוא דרע,) ?ַאילָאװ יא .ַאילמעז, גנוטייצ רערענָאיצולָאװער רעד
 ןופ ןַאגרֶא רענידרעהירפ רעד ןעװועג ןיא סָאד .("טייהי'רפ
 ייטראּפ עניזָאד יד ןיא טציא  ,ײטרַאּפ רערענָאיצולָאװער רעד
 טָאה ייז ןופ עדעי ןוא ,ןעײטרַאּפ ייווצ ףיוא טלייטוצ ןעוועג
 --- ייז ןופ ערעגיטכיוו יד .ןַאנרָא ןערעדנוזַאב ַא ןעבענענסױרַא
 --- "?ַאילַאװ איַאנדָארַאנ, ןעפורעג ךיז טָאה --- עשיטסירָארעט יד
 ןעגָארטענ טָאה גנוטייצ רהיא ןוא --- "קלָאפ ןופ (*ןעליוו רעד,
 ןעועג ןזיא עכלעוו ,יײטראּפ עטייוצ יד .ןעמָאנ ןעבלעזמעד
 טָאה ,קיטילָאּפ ןענעג ןעוװעג זיא ןוא טמיטשעג שיטסיכרַאנַא
 "פעידערעּפ ינרָאשט, ןעמָאנ ן'טימ גנוטייצ א ןעבעגעגסיורַא
 .("דנַאפ םעד ןופ גנולייטרעביא יד,)

 עּלַא ןענַארקעג רימ רַאפ ןעבָאה סענַאדַאב ןוא ןירעּפלַאה
 -סיורַא ןענייז ןעצנַאנניא) ?ַאילאװ יא אילמעז , ןופ ןערעמונ
 א ןענופעג ךיא בָאה ייז ןופ םענייא ןיא .;(י'רד ןעגנַאנעג
 "לָאװער ןוא ןערענָאיצולָאװער עכילטע ױזַא יוװ גנוביײרשַאב
 ןעלַאפַאב טנעה יד ןיא ןעטעלָאטסיּפ טימ ןענייז סעקרענָאיצ
 ן'טימ רענָאיצולַאװער ַא טרהיפענ ןעכָאה ייז ןעוו ,ןערַאדנַאשז

 גוא ןעליוו :ןעגנוטיידַאב יויװצ טָאה ?אילָאװ טרָאװ רעד (*
 ,טייהיירפ
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 ,עניטומס ירד .ריביס ןייס נעװו ן'םיוא ,יקסלאראנייװ ןעמָאנ

 "ַאילַאװ יא ַאילמעז, ןיא זיא עקַאטַא ,עכיירנלָאפרע טינ םנה

 "ַאב יד בָאה ךיא ,ןעטייהלעצנייא טימ ןעבעגעגרעביא ןעווענ

 .רעטפַאנרַאפ ט יו ןעזעלענ גנוביירש

3 

 == .יקסווָאטאנג --- .ריטרַאװק ןייז ןוא ווָאלָאקַאס אידָאלַאװ
 עניימ וצ האופר א -- .עיגילער עיינ א -- .ןעריציפַא

 .שטיװַאניבַאר -- .עּפסַאק רעדירב יד -- .ןעגיוא

 .ןעטפירש עשידרע-רעטנוא ךָאנ טכַארבעג רימ טָאה סענאדַאב

 ןיא ןערעטלע עניימ ייב ןעזעלעג ךיא בָאה ןעכַאז עמייהעג יד

 טינ .לעמיה ןעיירפ ן'רעטנוא רעדָא ,אקדַאשטשָאלּפ ףיוא ,בוטש

 עקנָאל ַא ןעוועג זיא ,לַאזקָאװ ןעגעקטנַא ,אקדששטשאלּפ ןופ טייוו

 ןעניל רעדָא ןעציז ןעטרָאד ךיא געלפ ,רעמיוב עכילטע טימ
 .ןעזעל ןוא

 איַאנדָארַאנ , ןערעמונ ייווצ יד טכַארבעג רימ טָאה סענַאדַאב

 סעיצַאמַאלקָארּפ ענינייא ,ןענישרע ןַאד זיב ןענייז עכלעוו ,"ַאילָאוװ

 לַאנרושז ןערענָאיצולָאװער םעד ןופ רעמונ םענעדנובעג ַא ןוא
 טקורדענ רעהירפ ךיז טָאה רעכלעוו ,("סטרעוורָאפ ,) "דָאירעּפוװ,

 ,טדיטסיזקע טינ רהעמ ןיוש טָאה רעכלעוו רעבָא ,ַאווענעשז ןיא

 ןעוועג זיא ,ןעטלַאהטנע טָאה ךוב רעד סָאװ ,ןעכַאז יד ןופ ענייא
 רעביא ןעװענַאריט סָאװ ,"ענינעק יירד , יד ןעגעוו טכידענ ַא

 ,"םלצ גינעק ןוא לַאטיּפַאק גינעק ,טַאמרַאה גינעק, :טלעװ רעד
== 

 . .סעיינ ןייס ןעוועג טינ רימ רַאפ ןיוש זיא קנַאדעג רענײמעגלַא רעד
 ."ענסיוא סָאד טָאה רעטכיד רעד רעכלעוו ןיא עמרָאפ יד ,ךָאד
 עעדיא רעד ןיא טָאה -- רעשרעה עשינאריט יירד יד -- טקירד
 .ןעבענעגניירא טלַאהניא םעיינ ַא יװ ױזַא

 ם'יקסוועשינרעשט ןעזעלוצרעביא רעריוו טרַאנעג בָאה ךיא

 ךוב םעד רימ זיא טציא ."?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ, ןַאמָאר

 ןיוש ךיא בָאה רעסַאפרַאפ ןייז ןענעוו .ןענירק וצ ןעווענ טכייל

 ףיא ןעוו ,קירוצ רהֶאי רעיפ טימ יו רערהעמ ךס ַא טסואוועג
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 ,טסואוועג בָאה ךיא .עינרַאלזנענ רעד ןיא ןעזעלעג קרעוװ סָאד בָאה
 עטסטייוו יד ןיא טקישרַאפ ןעוועג ןיא יקסוועשינרעשט זַא

 טייצ ןייז ןיא זַא ,טסואווענ בָאה ךיא ;ריביס ןופ ןעדנעגעג

 רעטסערנ רעד ךָאנועד ןוא רעקיטירק רעטסערנ רעד ןעוועג רע זיא

 םענעטירשעגטרָאפ םעד ןופ רערהיפ ןוא רעקנעד ,טסימָאנָאקע

 טגידערפענ רע טָאה קרעוו ענייז ןיא זַא ןוא ;רוד ןעגנוי

 .ןעעדיא עשיטסילַאיצַאס

 רעד זַא ,ןעהעזענמורַא ךיז ךיא בָאה ןערהָאי ערעטעּפש ןיא

 ןעשירַארעטיל ןייק טינ טָאה "?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ, ןַאמָאר

 רעסאפראפ ןייז ןופ ןָאזרעּפ יד זיא ,1880 ןיא ,רעבָא ןַאד .טרעוו

 ןעגָאז .,גילייה ןעוועג ,ןעבירשעג טָאה רע סָאװ ,טרָאװ רעדעי ןוא

 ןעװעג טלָאװ קרעו א םענייז ןעגעוו טרָאװ ןעגיטסניגנוא ןַא

 -ךיוה רעד ,רעריטרַאמ רעסיורג רעד ןיא רע ."םשה לולח, ַא

 .ןעשנעמ ערנעקנעד עלא ןופ רערהעל רעטבילענ ןוא רעטעטכַאעג
 ןענייז ערעדנַא ןייק ןוא) רעקיטירק עלַאקידַאר יד ןעבָאה ,ָאזלַא
 רָאנ ןהעזעג "? ןָאט ןעמ לָאז סָאװ, ןיא (ןעוועג טינ דנאלסור ןיא

 ,ןַאמָאר םעד ןופ דלעה םעד ,ן'װעיטעמכַאר ףיוא .,תולעמ עסיורנ
 ןעניואוועג וצ ךיז ידכ ,סעקעוושט ףיוא ןעפָאלשעג טָאה רעכלעוו
 טָאה םהיא טימ זַא ,טנָאזענ ןעמ טָאה ,םירוסי ןעגָארטראפ

 סָאװ ,טנערוטס םעד ,ןע'ווָאזָאקָארַאק טניימעג יקסוועשינרעשטי

 וועיטעמכַאר ןעמָאנ רעד .רסיק ן'פיוא ןעסָאשעג 1866 ןיא טָאה

 ןוא רעטקַארַאכ ןעקרַאטש ַא ןופ קורדסיוא רעד ןערָאװעג זיא

 .גנורעפּפָא-טסבלעז רערעגנָאיצולָאװער ןופ

 רעד טלַאהטנע גנוריגער רעד ןעגעג דייר ענעפָא ענייק
 יד טָאה ןערהָאי עט700 יד ןופ ביֹוהְנֶא ןיא ןוא ,טינ ןַאמָאר

 ס'יקסוועשינרעשט ןיא ,ןעקוד וצ טבילרע םהיא רוזנעצ

 טָאה ןעמ יו םעדכאנ ,רעבָא רעטעּפש .,"קיננעמערווָאס , ?אנרושז

 טכַארטַאב טרָאװ רעדעי ןייז זיא ,טריטסערַא רעסַאפרַאפ םעד

 ןעקורדרעביא ןענעו .רוטַארעטיל עכילרהעפעג סלַא ןערָאװעג

 .ןייז טנעקעג טינ דייר ןייק ןיוש טָאה ךוב ַא סלַא ןַאמָאר םעד

 ןוא "קיננעמערווָאס, םעד ןופ ןעסיירסיוא םהיא ןעמ טנעלפ

 ןעגנאגעג רע ןיא עמרָאפ רעזיד ןיא .,ןעדניבנייא ןעזָאל םהיא

 ןעוועג ןענייז רעטעלב יד ןוא תורוש יד זיב ,טנַאה וצ טנַאה ןופ
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 טינ רהעמ ןיוש ייז טָאה ןעמ זַא ,ןעסירוצ ןוא ןעבירוצ ױזַא

 .ןעזעל טנעקעג

 ןיא טקורדעג םרָאפ-ךוב ןיא ןַאמָאר םעד ןעמ טָאה ךָאנרעד

 .דנַאלסור ןייק טלעגומשעגרעביא םהיא טָאה ןעמ ןוא אווענעשז

 ךיא בָאה ןערַאילּפמעזקע רעװװענעשז עזיד ןופ םענייא

 .ןעמוקַאב טציא

 ןוא ןעקנַאדעג טקעדטנע םהיא ןיא ךיא בָאה לָאמ ןעזיד

 םהיא ןיא לָאמ ןעטשרע םעד בָאה ךיא עכלעוו ,ןעשינערעהוצנָא

 ,ןעשינעפיט יד זַא ,ןייז הדומ רעכָא ךיז זומ ךיא .ןענופעג טינ

 רפעג טינ ךיוא טציא ךיא בָאה ,טכוזעג םהיא ןיא בָאה ךיא סָאװ

 ןופ ןהעזעג טינ בָאה ךיא .טשיוטנע רימ ןעבָאה ןעלעטש עליפ .ןענ

 טהיצוצ ,ליפוצ טדער רע ,ךיז טכאד .לעּפתנ ָאד טרעוו ןעמ סָאװ

 .ךעלטייז עבילטע ףיוא קנַאדעג ןעכילנהעוועג ץנַאג ַא

 ,ןעזעלעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעכַאז "הפירט, ערעדנַא יד ןופ

 ןוא רָאלק ןעוועג זיא ץלַא .טַאהעג טינ גנושיוטנע ןייק ךיא בָאה

 .נערב ַא ןהֶא טרעטסײגַאב ךימ טָאה

 ןהַאבנעזייא רעד ןופ רבח ס'ןירעּפלַאה ,יקסווָאטַאנג ןָאטנַא

 ןעמָאנ ן'טימ רענָאיצולָאװער ַַא ייב טניואוועג טָאה ,להוש

 ןעועג זיא ריטרַאװק סנעמעוו ,טסירק ַא ,ווָאלָאקָאס רימידַאלװ

 ,לָאמנייא .גנונעווַאב רעמייהעג רעד ןופ סרעטנעצ יד ןופ רענייא

 ךימ רעליש רענעזעוועג ןיימ טָאה ,נאטימכאנ ןענידרעמוז ַא ןיא

 .טלעטשעגרָאפ ןוא טרהיפענקעווַא ןיהַא

 רע .ןיקסוװוָאטַאנג ראפ רעטלע לעיפ ןעוועג זיא ווָאלָאקַאס

 רעהירפ טייצ רעסיוועג ַא טימ .גיסיירד רעביא ןייז טזומעג טָאה

 טדָאטש רענדזעיוא רעד ןיא רעטסײמטסָאּפ רעד ןעוועג רע זיא

 םגיטפעשַאב ךיז רע טָאה טציא .עינרעבונ רענליוו ,ענעימשִא

 ןעטסירק עננוי טיירנעגוצ טָאה רע  ,יירערהעל טאוירּפ טימ

 טָאה סָאװ לוש ַא=) "עשטשילישטוא עיאקסרעקנוי, רעד ּוצ

 .(ןעריציפָא טניטרעפענוצ

 -נוד ַא טימ ,רערַאד א ,רעכיוה ןייק טינ ןעווענ זיא רע

 עצרַאװש טימ ;ןעּפיל עכילילב טימ ןוא טכיזעג רעלעק

 ,רענהעש ןייק רהעז טינ ,רָאה עצרַאװש עכייוו טימ ןוא ןעניוא
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 ןוא רעטונךעטלעז ַא ןוא םינַּפ ן'פיוא רעשיטַאּפמיס ַא רעבָא
 ןעקָארוא עטַאוירּפ ענייז ןופ .רעטקַארַאכ ןייז ןיא רעכילביל
 ןהעגקעװַא טגעלפ עקיּפָאק עדעי ןייז רעבָא ,טנידרַאפ טוג רע טָאה
 | ,םירבח יד ףיוא

 יקסוועיגרָאעג ןֹופ ביֹוהְנֶא םעד ייב ןעוועג זיא הריד ןייז
 טונימ ןהעצ ייב ,עכריק לארדעטַאק רעד ןעבעל ,טקעּפסָארּפ
 רעביא ןעמוקעגניירא רהיא ןיא ןיא ןעמ .טוטיטסניא ןופ גנַאג
 ףיוא ,עלעפייה םעניילק ַא ןופ ןעטימ ןיא ,ךעלּפערט רַאּפ ַא
 .הריד עגיצנייא יד ןעוועג זיא סָאד ןעכלעוו

 ךיא בָאה ,ננילטסעק ןעגנוי ןייז ןוא סָאבעלַאב םעד ץוחא
 ."קָאשוורק , םעד ןופ ךיוא ,ןעריציפָא ייווצ ןענופעג ןעטרָאד
 רימ טָאה רע .טלעטשעגרָאפ ייז ראפ רימ טָאה ווָאלָאקַאס
 ןעמונעג ךיוא םהיא ֹוצ בָאה ךיא ןֹוא "ןעצוד , ןעמונעג ךיילנ
 יו .ןעמוקעגנָא טינ רעבָא רימ סָאד זיא טכייל ."וד, ןענָאז
 ַא ךָאנ ןוא ןעשנעמ ןעדמערפ-דליוו ַא "וד, סָאד ןעמ טגָאז
 ! ייברעד ןעריציפָא ךָאנ ןענייז ָאד ןוא ? וצרעד םסירק

 טינ טרָאװ ןייק ןעבעל ןיימ ףיוא ךיא בָאה רעציפָא ןֵא טימ
 .ןענופעג טינ ךיז רעמיצ ןייא ןיא לָאמ ןייק ןוא ,טדערעגסיוא
 ןערעציפָא טימ שיט ןייא ייב ןעסעזעג רָאנ טינ ךיא ןיב ָאד ןוא
 -- ךעלרעּפילק עלַא טימ ןעדרעווש טימ ,ע'תמא טימ עקַאט --
 -נעמ םענעגייא ןַא טימ יװ טסעומשעג רימ טימ ןעבָאה ייז רָאנ
 ןופ טלעװו ַא זיא ָאד זא ,גנויטעטשַאב א רַאפ סָאװ ! ןעש
 -רעטנוא ןא יו ךַאז אזַא ןענעוו ! טייקכילרעדירב ןוא טייהכיילנ
 .ןייז טינ דייר ןייק ןיוש ָאד ןעק טסירק ןֹוא דיא ןעשיווצ דעיש
 רעד ףיױא ןיא סָאד זַא ,טביולנעג טינ טעמב רימ ךיז טָאה סע
 .רהָאוו

 ןיא .ןעניואוועגוצוצ ךיז ןעמונעג טינ גנַאל רימ טָאה סע
 -בַא ן'װָאלָאקָאס ייב טלהיפעג ךיז ךיא בָאה םייצ געט עכילטע
 .בוטש ןיא ןעמַאמ ןיימ ייב יו טולָאס

 ,ןערעציפָא ךָאנ טימ ןערָאװעג טנַאקַאב ןעטרָאד ןיב ךיא
 טימ ,ןעשנעמ ערעטלע רֶאַּפ ַא טימ ,ןעטסיזַאנמיג רֶאֹּפ ַא םימ
 ,טנענעגַאב ָאד בָאה ךיא סָאװ ,יד ןופ עטסיימ ,ןעמַאד רֶאַּפ ַא
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 ףיוא ןעטלַאהעג ךיז ייז ןעבָאה עלא ןוא ,ןעטסירק ןעוועג ןענייז

 .רעגייטש ןעש'רבח ןעבלעז םעד

 ןעמ .רימידַאלװ ןעוועג זיא ןעמָאנ רעטשרע ס"ווָאלָאקַאס

 טימ -- רָאנ ,רימידַאלװ ןעפור טינ לָאמנייק רעבָא םהיא טנעלפ

 ַאידָאלָאװ טָאטשנַא ןוא ,"ַאידָאלָאװ, --- עמראפ-סגנילביל רעד

 זיא "ַאק, רעד .אקרָאלָאװ ןעפור בור סָאד םהיא ןעמ טנעלפ

 רעדָא ,עק'ךורב ןיא "עק, ןעשידיא-שיוטיל םעד וצ ךילנהע

 ךיוא רעבָא ןעק רע .גנוטכַארַאפ ןעקירדסיוא ןעק רע .עק'םייח

 רעשיטסיליתינ רעד ןיא .טפַאש'רבח עמיטניא ןעקירדסיוא

 ןוא ,טפאש'רבח ,סנעטשרע ,טעטיידאב "ַאק , רעזיד טָאה ךַארּפש

 תיוא טקֹוק רעכלעוו ,טסיינ ןעשיטארקָאמעד םענעי ,סנעטייווצ

 .גנוטכַארַאפ טימ סעינָאמערעצ ןוא ןעלטיט

 -ָאס ןענָאז וצ ןעוועג רעווש גנַאפנָא ןופ רימ זיא סע ביוא

 ןעפור וצ םהיא ןעוועג רערעווש ךָאנ רימ זיא ,"וד , ן'ווָאלָאק

 .ןעפורעג טינ שרעדנַא רעבָא םהיא בָאה ךיא .?ַאקדָאלָאװ,

 .ןעפור טינ ןעמָאנ ןעטשרע ןיימ טימ רימ טנעלפ ווָאלָאקַאס

 לָאמ סערעי ןוא ,"קישטנַאהַאק, ןעפורענ רעבָא רימ טָאה רע

 ןפיוא ןעווענ ךיא ןיב ,טרָאװ םעד ןעדיירסיוא טנעלפ רע סָאװ

 ,לעמיה ןעטעביז

 םהיא ןעבָאה עלַא ןוא "וד, טנָאזעג ןעמעלַא טָאה ווָאלָאקַאס

 רעבָא טסייה סָאד ."ַאקדָאלָאװ, ןעפורעג םהיא ןוא "וד, טגָאזעג

 ענייא ךיז ןעבָאה קָאשזורק םעד ןופ רעדילנטימ עַלַא זַא ,טינ

 ,ייז ןופ בור סָאד .רענייטש אזַא ףיוא ןעפורעג ערעדנַא יד

 .עלַא טינ רעבָא

 טימ ,ן'יקסוואטאנג ןָאטנַא טימ "וד ףיוא,, ןערָאװעג ןיב ךיא

 יירד רעדָא ייוצ ערעדנַא טימ ןוא ןערעציפָא יד ןופ םענייא

 ןעבילבעג ךיא ןיב רעבָא ענירעביא יד טימ .ןעטסירק יד ןופ

 ."רהיא ףיוא

 .ןערעמיצ יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא גנוניואוו ס'ווָאלָאקַאס

 ןוא ןעטסערג םעד ןיא ןעמוקניירַא ךיילנ ןעמ טנעלפ ףיוה ןופ

 ַא ,שיט רעסיורג ַא ןענַאטשעג זיא ןעטרָאד .ייז ןופ ןעטסעב

 ןענַאטשעג בור סָאד זיא שיט ןעטימ ן'פיוא .ןעלוטש ןוא עפָאס

 ןעבַאל ַא ןעגעלעג זיא'ס ןוא רעקוצ טימ עקשוּפ ענעכעלב עסיורג ַא
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 ןעועג זיא ,עפָאס ַא טימ ךיוא ,רעמיצ רעטייווצ רעד .םיורב
 .רעמיצ-ףָאלש א ןעוועג זיא רעטירד רעד .רענעלק

 רערענניא א יװ ןעוועג ן'וָאלָאקָאס ייב זיא יקסווָאטאנג
 "עג טינ רעבָא זיא רע .טניואוועג םהיא ייב טָאה רע .רעדורב

 ךָאנ טאהעג רע טָאה בור סָאד .גנילטסעק רעגיצנייא ןייז ןעוו
 ןעגעלפ דנעוװוא ןיא ןוא ןעסע-נָאטימ וצ ןוא .ייווצ רעדָא םענייא

 עשביה ַא ןעביילקנָא ךיז טנעלפ לָאמַא .םירבח ךָאנ ןעמוקניירַא

 רָאנ ךילנהעוועג -- ןעקנורטעג ןוא ןעסענעג טָאה ןעמ .עּפורג
 .טלעג ןעגרָאב ןיא ןעטלַאה רעמיא טנעלפ רע .ייהט טימ טיורב
 -ניא ענייז ןעשיווצ .רעווש ןעוועג טינ םהיא זיא ןעגרָאב רעבָא

 ,רעדניק עשיצירּפ עכייר רָאֹּפ ַא ןעװעג ןענייז דניירפ עמיט

 רענייא רָאנ טָאה סנענירעביא .ןעפלעהסיוא םהיא ייז ןענעלפ

 .ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ ןָאטעג סָאד ייז ןופ

 "רעלַאגעלנוא , ןַא ןעלעטשּפָא םהיא ייב ךיז טגעלפ לָאמַא
 -ענמורַא זיא ,רעכלעוו רענָאיצולָאװער ַא טסייה סָאד ,שנעמ
 ןעבָאה ןענָאיּפש יד ןעכלעוו ןוא ,סַאּפ ןעשלַאפ ַא טימ ןערהָאפ
 .טכוזעגמורַא

 טקרעמַאב בָאה ךיא .ןעּפיט ענעדישרַאפ ןעוועג ןענייז סע

 -ענ ,ןעסעגעג ,טעװעסַאּפ-ןוא-טסוּפעג םתס ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא
 יד ןיא , רעניײזַא 12 זיב ןעפָאלשענ ןוא ןעסָאריּפַאּפ טרעכיור
 ןייק טָאה ָאלָאקָאס רעבָא ."עיצולָאװער רעד ןופ ןעסערעטניא
 ,טסעג עטוג ןעװענ עלַא ןענייז םהיא ייב .טנערפעג טינ תוישק
 ,םירבח עביל עלַא

 -עננָא ךיא בָאה ,ןיילַא םהיא ךילכעזטּפיוה ןוא ,בוטש ןייז
 ןוא ,טלעוו רעשידרע-רעטנוא רעד ןופ רעטסומ א רַאפ ןעמונ
 -ַאיצָאס רעד ןעוו ,ןַאד ןייז טעװ יז יװ טלעוו רעצנַאג רעד ןופ
 ,ןערעוו םיוקמ טעוו םזיל

 -ַאב ןהעזסיוא םעיינ ץנַאנ ַא רימ רַאפ טָאה ןעבעל סָאד
 ןוא ,טייקניטכערעגנוא ףיוא טיובעגנ זיא טפַאשלעזעג יד .,ןעמוק
 תונברק רועיש ַא ןהָא ןעלַאפ סע .ןערעוו טפַאשעגּפָא זומ סָאד
 ןייז ןעפרַאד עֶלַא .ןערעװ ןעטיבעגרעביא ףרַאד ץלַא סָאד --
 ןענייז רימ יװ יױזַא טֶא ,רעדירב ןייז ןעפרַאד עלַא ;ךיילג
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 ןעפרַאד עלַא ןוא .בוטש ןיא ן'ווָאלָאקָאס אקדָאלָאװ ייב רעדירב
 יױזַא זומ סע .ןייז ױזַא טעוװו סע .ןייז ױזַא ןעק סע .יירפ ןייז

 ..רַאפרער ןעבעל ןייז ןעבענ וצ טיירעב ןייז זופ רעדעי ...ןייז

 ףיֹוא -- ןעלייט ייוצ ףיוא טלעוו יד טלייטוצ בָאה ךיא

 בָאה "ערעזנוא טינ, יד ףיוא .,"ערעזנוא טינ , ןוא ?ערעזנוא,

 ךיא ןעוו ,גנוטכַארַאפ טימ יא ,ריילטימ טימ יא טקוקעג ךיא

 טרעהעג טינ טָאה סָאװ ,ןעטנַאקַאב ַא ןענעגעגַאב סָאנ ןיא געלפ

 ערענירעדינ ַא יו ןעטכארטאב םהיא ךיא געלפ ,"ערעזנוא , וצ

 ננורעטסייגַאב ןיימ רימ טָאה טייצ רעבלעז רעד וצ .שינעפעשאב

 טימ בָאה ךיא .ןעטנַארעלָאט ַא ,ןעניטומ-טוג א רַאפ טכַאמעג

 ןעטשימעג א טימ רעמיא רעבָא ,ךילדניירפ ,ךייוו טדערעג ןעמעלַא

 .גנוטכַארַאפ ןוא דיילטימ ןופ ?היפעג

 בָאה ךיא .טהילגענ רימ ןיא טָאה תובהלתה עזעינילער ַא
 ,טנעקרעד טינ ןיילַא ךיז

 ירֲאפ טרעוו "קילג ןעילימַאפ , גנולהעצרע ס'יָאטסלָאט ןיא
 טשרעהאב עכלעוו ,טייקמורפ ןוא טייקגיצרעהטוג יד טלעטשעג

 טלייט יז .טבָאלרַאפ ןוא טבילרַאפ טרעוו יז ןעוו ,ןידלעה יד

 לָאז רענייק זַא ,טהעז יז ןוא סטוג טוט יז .טלעג ףרָאד ן'רעביא

 עליטש טימ טהעג יז ,ליטש טדער יז .סע טוט יז זַא ןעסיוו טינ

 -ַאב ןיימ טקירדענסיוא ךיז טָאה טרַא אזא ףיוא טָא .טירט

 ַא יו ןעגנַאנענמוא ןיב ךיא .עעריא רעיינ רעד טימ גנורעטסייג

 .רעטבילרַאפ

 ,םזילאיצַאס םוצ גנורהעקאב ןיימ ןופ ןעכָאוװ עטשרע יד ןיא

 -עג ןעשנעמ ןערעסעב ַא רַאפ סיווענ רימ לַאעדיא רעזנוא טָאה

 .טכַאמ

 -ּפָארַא ךיז ןופ בָאה ךיא ןעוו ,רעהירפ רהָאי עכילטע טימס

 -וצ א ןיא ןעוװעג ךיוא ךיא ןיב ,טסאל-הנומא םעד ןעפרָאוװעג

 טינ רעבָא סָאד ןעק ןעמ .גנורעטסיינאב רעכיוה ןופ דנַאטש

 -מורַא ךיז בָאה ךיא עכלעוו טימ ,ןעלהיפענ יד וצ ןעכיילגרַאּפ

 .רעטציא ןענָארטענ

 םעד ןעקעלּפטנע ֹוצ ןעשנעמ ערעדנא טשרודעג בָאה ךיא

 -ּפִא טלָאװענ רימ ךיז טָאה סָאנ ןיא רעהענייברַאפ ןעדעי .תמא

 םהיא ןוא ,תועט ןיא טבעל רע זַא ,ןעיירשסיוא ןוא ןעלעטש
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 "נַאנָאּפָארּפ רעבָא .ןערהיפ ךיז ףרַאד םלעוו יד יו ןערהעלקרע
 ,ךילנעמנוא ןעוועג דנַאלסור ןיא זיא רעהענייברַאפ ןעדעי ןעריד

 יד ןופ ענייא ןוא ,רעמייהעג א ןעוועג ןיא "קָאשזורק , רעזנוא

 טינ ,"ויטַאריּפסנַאק, ןייז וצ ןעווענ זיא ןעגנוננידַאב עטשרע

 ...ליפוצ ןעדייר וצ טינ ,ןעטערקעס ןייק ןענָאזוצסיוא

 ןעטייקכילקריוו יד ןיא ןערהַאפרענוא יױזַא ןעוועג ןיב ךיא

 -נירּפ עיינ עניימ עֶלַא בָאה ךיא זַא ,שרעדניק ױזַא ,ןעבעל ןופ

 עֶלַא ;ךיילנ ןייז ןעפרַאד עלַא ,ךילרעטרעוו ןעמונעגנָא ןעּפיִצ

 ךיילנ ןעמעלַא ןיא טכילפ ןיימ ןוא ,רעדירב יװ ןייז ןעפרַאד

 ביוא ,ךילבעטשכוב טשטייטענסיוא ךיא בָאה ץלַא סָאד .ןעביל וצ

 סָאד טסייה ,ןעיורפ ערעדנַא יו רערהעמ רעטומ ןיימ ביל ךיא

 רעגידנעטשלָאפ ןייק טינ ,ל ַא ט נ ע מ י ט נ ע ס ןיב ךיא זַא

 ןעלהיפענ יד ךָאנ ןעבעל רימ ןיא זַא ,טסייה סע .טסילַאיצָאס

 ַא זיא רעטומ ןייס .טלעו רעטכערעגנוא ,רעטכעלש רעד ןופ

 ףהעמ יז זיא סָאװ טימ .ןעשנעמ עלַא יװ שנעמ ַא -- שנעמ

 ? רהעמ ןעבָאה ביל רהיא לָאז ךיא זַא ,ערעדנַא רַאפ עט'נפחי

 רימ ייב ןיא יז ןזַא ,ןעדיירנייא טוואורפענ ךיז בָאה ךיא

 זַא ,טלהיפענ רעבָא ךיא בָאה ןעצרַאה ןיא .עט'נסחי ןייק טינ

 -נַא יו רעביל טרָאפ רהיא בָאה ךיא זַא ;ןײלַא ךיז רַאנ ךיא

 טימ טלָאװ ךיא יו ױזַא ןעמוקעגסיוא סָאד זיא רימ ןוא .ערעד

 -לֵא ןיא .ןעּפיצנירּפ עניימ ןעגעג ןעכערברַאפ ַא ןעגנַאנַאב םעד

 .קילג ןופ טעלּפ-רעניה ַא ןיא ןעווענ ךיא ןיב רעבָא ןיימעג

 ןערָאװענ ךיוא רימ זיא ןעניוא עניימ וצ נוצַאב ןיא וליפַא

 .ןעצרַאה ן'פיוא רעגנירג

 -סלָאמאד םעד ןעניז ןיא ןעבָאה ןעמ ףרַאד טקנוּפ ןעזיד ייב

 .גנונעוואב רעשיסור רעד ןופ טסייג ןעניד

 זיא רענייא ןעוו ,ךיירקנארפ ןיא רעדָא דנַאלשטייד ןיא

 רָאנ ןעוועג םהיא ןיא ננורעדנע יד זיא ,טסילַאיצַאס א ןערָאװעגנ

 רעבָא רעטייו .עשילַארָאמ ַא ךיוא טקערידנוא ;עשיטילָאּפ ַא

 טָאה רע :ןעוװעג זיא רע יו ןעבילבעג רעטרהעקַאב-יינ רעד זיא

 יו טבעלעג ,עלא יװ ןעטלאהעג ךיז ,עלא יװ טדיילקענ ךיז
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 ,טסילַאיצַאס ַא ןערָאװעג זיא ןעמ ןעוו ,רעבָא דנַאלסור ןיא .עלַא

 ןעמ טָאה ,סנעטסנינייו .טרעדנעעג שנעמ רעצנַאג רעד ךיז טָאה
 .ןייז סע ףראד ױזַא זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז

 -ירשעגטרָאפ ןעשיווצ טָאה ןערהָאי עט70 ןוא עט60 יד ןיא

 טָאה טרָאװ רעד ."םויליהינפ רעד טשרעהעג טייל עגנוי ענעט

 םעד טימ ןעמ טָאה רעבָא ןיימענלַא ןיא ,ןעגנוטיידַאב ענעדישרַאפ

 סָאד ןעק ןעמ ןעדייס ,ךאז ןייק ןיא טינ טביולג ןעמ זַא ,טניימעג

 -יֵלֲאֹּפ ,עזעינילער עֶלַא ןופ סיוא ךיז טכַאל ןעמ זַא ;ןעזיײװַאב

 .םיללכ ןוא ןעצעזעג עכילטפַאשלעזעג רעדָא עשיט

 ַא יװ ,ךאפנייא רהעז טדיילקענ ךיז טָאה טסיליהינ רעד
 -רעד וצ ךיז ןעוװענ זיא לַאעדיא ןייז םירָאװ ,שנעמ רעטסָארּפ

 ךילכעוטּפיױה טָאה עיצַאטינַא ןייז ןוא ,קלָאפ םוצ ןערעטנהענ

 -וצנעמַאוצ ךיז טבערטשענ טָאה רע .רעױּפ םעד ןיא טליצענ

 .ייז ןעשיווצ ןערידנַאנָאּפָארּפ וצ ןוא טיילספרָאד טימ ןעשימ

 -יטש עננַאל ןוא עזולב עכאפנייא ןַא ןענָארטעג רע טָאה רעבירעד

 ,גנַאל ןעוועג םהיא ייב ןענייז רָאה יד ןוא ,לעוװ
 ןייז ןענעו טנרָאזעג ךיז ,טצוּפעג ךיז טָאה רענייא ןעוו

 ,ןעשנעמ ןעטסוּפ ַא רַאפ ןעטלַאהעג םהיא ןעמ טָאה ,ןהעזסיוא

 -ייא םזיליהינ םעד טָאה "ַאילָאװ איַאנדָארַאנ , יײטרַאּפ יד

 ,טדָאטש ןיא ןעוועגנ זיא טייקניטעט רהיא .ןעבענענפיוא ךילטנעג

 ןערהיפ ךיז לָאז רענָאיצולָאװער רעד זַא ,טגידערּפעג טָאה יז ןוא

 ןופ טרעדנוזענּפָא ןייז רע טעװ ,טינ זַא .טייל-טדָאטש עלַא יו

 -נָא סָאװ .סולפנייא ןייק ןעבָאה ןענעק טינ טעװ ןוא טלעוו רעד

 סָאד זיא ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעדילגטימ עניטעט יד טפערטַאב

 סָאװ םעד ףיוא םירָאװ .טייהרעכיז ןופ ענַארפ ַא ןעוועג ךאפנייא

 ךיילנ ייֵציִלאּפ יד טָאה טדיילקעגנ שיטסיליהינ ןעגנַאנעג ןיא

 טָאה טייברא "רעויטַאריּפסנָאק , רעד וצ .גיוא ןַא ןעפרָאװעג

 רעכירעד ךיז ןעבָאה ןעטסירָארעט יד .טניוטעג טינ שנעמ אזַא

 רעצעמיא ןעדייס ,ןעטנארפ יװ רַאנָאז ,עדָאמ רעד ךָאנ טדיילקעג

 רַאפ רעדָא רעיופ ַא רַאפ ןעלעטשרַאפ ךיז טפרַאדעג דָארג טָאה

 ,לשמל ,סישטשַאוזיא ַא

 ןעבילבענ רעבָא זיא טסיינ רעשיטסיליהינ רענידרעהירפ רעד
 ץלֲא טסילַאיצַאס עשיסור רעד זיא לַארָאמ ןייז ןיא .ךילרעניא
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 "הנאד ,ןעטנעמסירדָאלּפַא ןעכוז ,ךיז ןענייפסיוא .שורּפ ַא ןעוועג

 -- ןעמאד ףיוא טכַאמ רהיא סָאװ קורדנייא םעד ןעגעוו ןענ

 טסילַאיצָאס ַא ןופ .טריקיטירק ףרַאש ןעמ טָאה ןעכַאז עכלעזַא

 ןעטלאהראפ ןעבעל םוצ ךיז לָאז רע זַא טעטרַאװרע ןעמ טָאה

 לָאז גנוניימ רעכילטנעפע רעד ףיוא ןוא שיפָאזָאליפ ןוא זעירעס

 וצ ןערעטש םהיא ןעק סָאד ןעדייס ,גנוטכארַאפ טימ ןעקוק רע

 .טייקניטעט רעשידרע-רעטנוא ןייז

 .עינילער רעיינ ןיימ ןופ ?ייט ַא ןערָאװעג זיא ץלַא סָאד

 סָאװ .ןעגנומיטש עניימ ףיוא גנוקריוו א טאהענ טָאה סָאד ןוא

 ןעמעוו ?ךיילנ טינ ןענייז ןעניוא עניימ סָאװ ,רימ סָאד טרעמיק

 ןופ רעכעה העטש ךיא ?טינ יצ ?העפענ ךיא יצ ,סָאד טרַא

 ! ןעטייקשירַאנ עכלעזַא

 ןעועג טינ ןענייז סָאד ןוא ,טנָאזעג ךיז וצ ךיא בָאה ױזַא

 .רעטרעוו עליוה ןייק

 רַאפ סָאװ ,ןחעזעג רימ ןעבָאה לעטיּפַאק ןענידרעהירפ ַא ןיא

 ןעמוקעג ןיב ךיא ןעו טלהיפרעד בָאה ךיא ננורעטכיײלרַאפ ַא

 ןיב ךיא .םנהיג ןייק ןוא טָאג ןייק ָאטינ זיא סע זַא ,סולש םוצ

 טעװ טלעו רענעי ףיוא זַא ,קערש רעד ןופ ןערָאװעג טיירפַאב

 -נירגרַאפ עכילנהע ןַא .דניז עניימ רַאמ ןעפָארטשַאב רימ ןעמ

 ,טלעו ר ע ד וצ גוצאב ןיא טלהיפרעד טציא ךיא בָאה גנורעג

 .טלעסײקענּפָארַא ןעצרַאה ןיימ ןופ ךיז טָאה גרַאב ַא

 יד טליּפשעג ייברעד ןעבָאה עלָאר עשביה א זַא ,ביולג ךיא

 םעד ןיא ןענופעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנוהיצַאב עשי'רבח עמירַאװ

 ןןָאלָאקַאס ַאידָאלָאװ ןופ טייקכילביל עניצרַאה יד .,"קָאשזורק ,

 -נענעג ןוא עביל-ךעשנעמ ןופ טסייג רעצנַאג רעד ןוא ,רימ וצ

 עשידרע-רעטנוא יד ןעננורדעגכרוד טָאה רעכלעוו ,יורטוצ ןעגיטייז

 ךילבעטשכוב רימ טָאה ,טנעקעג רהיא בָאה ךיא טייוו יו ,טלעוו

 ,טסײגעמרַאזַאק םעד ןופ דישרעטנוא ןַא רַאפ סָאװ .ןעפיוזַאב

 ! טוטיטסניא םעד ןיא טשרעהעג טָאה רעכלעוו

 יד ןוא .טסבלעז ךיז וצ יורטוצ םעיינ ַא טלהיפעג בָאה ךיא

 ,ןערָאװעג רעביק רימ זיא טלעוו



 408 שינערעקרעביא עגוטסויג ַא

 ןעועג ןענייז קָאשוורק םעד ןופ רעדילגטימ יד ןעשיזוצ

 "עג ןענייז עכלעוו ,עּפסַאק סירָאב ןוא םַאדּבַא ,רעדירב ייווצ

 עיזַאנמיג יר ןעגידנע וצ עיזַאנמיג-ָארּפ רעלמָאה רעד ןופ ןעמוק

 ,טַאיװסיָאװָאנ ףיוא ריטרַאװק ַא טָאהעג ןעבָאה ייז ,אנליוו ןיא

 ןיב טנעהָאנ לעיצעּפס .ןעמוסניירא טפָא ייז וצ געלפ ךיא ןוא

 .ןע'םַארבַא טימ ןערָאװענ טנַאקאב ךיא

 "מיג ַא ךָאנ טימ ןערָאװעג טנַאקַאב ךיוא ךיא ןיב ייז ייב

 -יבַאר ןעמָאנ ן'טימ ןַאמנעגנוי ןעגידווע'נח-ץרַאוש א ,טסיזַאנ

 ,רוחב "רענזָאלענוצ ,רעכילהערפ ַא ןעווענ זיא רע .שטיװָאנ

 טפָא ךיז ןעגעלפ רימ .םירבח עמיטניא ןערָאװעג ןענייז רימ ןוא

 יר ,הקבר -- עניזוק ןיימ רע טָאה גנַאלרַאפ ןיימ ףיוא ןוא ,ןהעז

 ,ןעקָארוא ןעבענעג --- עגייפ עמהומ ןיימ ןופ רעטכָאט עטסטלע

 ןעמוקוצנֶא טגיטרעפעג ךיז טָאה יז ,ךילריטַאנ טלהָאצעג ןהֶא

 רהיא טָאה רע ןוא ,ךעלדיימ רַאפ "טוטיטסניא, רענליוו םעד ןיא

 .ןעפלָאהעג
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 .עקנאילוהָאּפ ףיוא ריטרַאװק א --- .ןײטשּפע -- .וועשטורבא

 .רעטומ סע'שטיוועלעדנוז -- ."קישטלע, --- .רעטײברַא

 .רעקַאנעמ -- .יקסנושארטפ --

 ןליפַא ,טפָא רהעז טכוזַאב ךיא בָאה ריטרַאװק ס'ווָאלָאקַאס

 םינ ןעוועג זיא סע .טגידנעעג ןיש ךיז טָאה עיצַאקַאװ יד !עוו

 ןעּפאברעבירַא ןיהַא ךיז געלפ ךיא ןוא ,טוטיטסניא ןופ טייוו

 .ךָאו ןעטימ ןיא ןליפַא

 -טסירק רעדנַא ןַא ןעכוזַאב ךיוא ךיא געלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 -ָאילביב רעזנוא ןופ ריטראוק יד ןעוועג זיא סָאד .זיוה עכיל

 ַא ןופ ןוז רעד ,וועשטורבַא ןעמָאנ ן'טימ ןַאמרעגנוי ַא ,רעקעט

 ןוא ,רענווַאלסָאװַארּפ ַא ,סוד ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .לַארענעג

 םעד ןופ ןוא גנומַאטשּפָא רעשטייד ןופ ןעועג זיא רעטומ יד

 עבַאזרוא יד ןעוועג זיא ,ךיא ביולנ ,סָאד .ןעביױלג ןעשינַארעטול

 ןַאד ךיז טָאה רע .רעדנוזַאב טניואוועג טָאה רעטָאפ רעד םוראוו

 .גרובסרעטעּפ ןיא ןענופעג
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 סע ואוו ,עקנַאילוהֶאּפ ףיוא טניואוועג טָאה עילימַאּפ יד
 -סיוא ןעוועג זיא סָאנ יד .רעזייה גינייוו רהעז ןעוועג ןַאד ןענייז
 עיירפ ןעוועג ןענייז ןעטייז עדייב ןופ ןוא ,רעמיוב טימ טצעזעג
 ךיז ןעבָאה וצ טדָאטש םֹוצ רעטנהענ .רעדעס רעדָא סעקנָאל
 ןעבָאה ייז ןופ רענייא ןיא ןוא ,רעזייה עכילטע ןענופעג ןעטרָאד
 .סוועשטורבא יד טניואוועג

 טרָאס םעד ןופ ,רעכיב ךס א טאהעג טָאה וועשטורבָא
 טיילעגנוי (עלַאקידַאר טסייה סָאד) ?עטלעקיווטנע, ןעכלעוו
 ענעטָאברַאפ טינ ןעוועג סָאד ןענייז בור סָאד .ןעזעל ןַאד ןעגעלפ
 רע .סעציִלָאּפ ףױא ןענַאטשעג םהיא ייב ןענייז ייֵז ןוא קרעוו
 רע טָאה ייז ןוא ,ןעכַאז ענעטָאברַאפ טַאהעג ךיוא רעבָא טָאה
 ,ץַאלּפ םענעגרָאברַאפ ַא ןיא ןעטלַאהעג

 -טקניּפ עשטייד ט'נשרי'עג רע טָאה דצ ס'רעטומ ןייז ןופ
 ןעטלעטשרַאפ א טימ -- ןעביירשרַאפ רע טנעלפ ץְלַא .טייקכיל
 ןייז ףיוא .גנונדרא רעטסגנערטש רעד ןיא ןעטלַאה ןוא -- בתכ
 ,רעטרעטסײנַאב ַא ןעועג רע ןיא רעגייטש םענעטלַאהעגקירוצ
 -יהינ רעטרעטסיײנַאב ַא ךיוא ןוא רענָאיצולָאװער רענעבעגרעביא
 ַא טימ ,רעסַאלב ַא ןוא רעכיוה ןייק טינ ,רערַאד א ,טסיל
 -עג רע טָאה ,זָאנ ן'כרוד לעסיבַא ןעגנַאגעג זיא סָאװ עמיטש
 נעלפ ךיא .טלעוו ר ע ד ןופ טינ שנעמ ַא יו קורדנייא ןַא םכַאמ
 ןהעטש ,ףךַאנָאמ ַא ןייז וצ ןעסַאּפ טלָאוו םהיא זַא ,ןערעלק ךיז
 -ָאס רעד ."סערעשטַאּפ* ןענָאז ןוא הינק יד ףיוא געט ענעצנַאג
 .עיגילער א ןעוועג ךילקריוו םהיא ייב זיא םזילַאיצ

 .טייצ עשביה ַא םהיא ייב ןעננערברַאפ ךיא געלפ לָאמַא
 רע טנעלפ רעטרעוו עטלהעצעג ענייז טימ .ןעסעומש ןעגעלפ רימ
 ,ךיא יו ןעזעלַאב רהעמ ךס ַא ןעוועג זיא רע .ןעקירדסיוא ךס ַא
 ,ןעכַאז עטנַאסערעטניא עליפ טרעהעג םהיא ןופ בָאה ךיא ןוא
 ,סעיינ א ןעוועג רימ רַאפ ןענייז עכלעוו

 ןופ -- םַארגָארּפ-עזעל ַא טלעטשענפיונוצ רימ טָאה רע
 רע טָאה ייז ןופ עגינייא .ןעלקיטרַאילַאנרושז ןוא רעכיב
 ןעהטַארעג רימ רע טָאה ענינייא ,קעטָאילביב ןייז ןיא טָאהעג
 ךיא בָאה רֶאֹּפ ַא ןוא ,קעטָאילביב-טדָאטש רעד ןיא ןעזעל וצ
 ,טפיוקעג
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 -בא טיול ןענעייל ןיא ןעפראוועגניירַא ױזַא ךיז בָאה ךיא

 ןעקָארוא יד ןעגיסעלכַאנרַאפ געלפ ךיא זַא ,םַארגָארּפ ס'וועשטור

 עטכעלש ַא ןעמוקַאב וצ טריקיזיר טּפָא בָאה ךיא .סַאלק ןיא

 .עקטעימטָא

 רעכלעוו ,שטיװָאדוסָאװארּפ טָאה דנעווא ַא ןיא לָאמ ןייא

 רעזנוא ןופ ריט רעד ךרוד ,(* רענרושזעד רעד ןעוועג ןַאד זיא

 "רַאפ ןיימ ןוא עזַאּפ ןיימ .ןעייל ןוא ץיז ךיא יו ןהעזעג סַאלק

 -נירַא ןיא רע ןוא ,טריסערעטניארַאפ םהיא טָאה טייקטפיט

 .ןָאט קוק ַא ןעמוקעג

 .טגערפעג רע טָאה -- ? רהיא טנעייל סָאװ ---

 -ָאמ ַא) "יקסיּפַאז ַאיננעװטסעשטעטָא , ןיא ?עקיטרַא ןַא --

 עטסעב יד ןעמונעג לײטנַא ןעבָאה ןַאד ןעכלעוו ןיא ,טפירש-טַאנ

 .(דנַאלסור ןופ ןעטסירטעלעב ןוא רעקנעד

 -טסעשטעטָא יד ןהֶא -- טגָאזעג רע טָאה -- ! ָאהֶא ---

 רעסעב ?ןעמוקסיוא טינ ןיוש רהיא טנעק "יקסיּפַאז איננעוו

 ןעזעל וצ ןעייּפסָאּפ רהיא טעװ ןעלַאנרושז ! ןעקָארוא יד טנערעל

 .ןערעוו רעטלע טעוװ רהיא ןעוו

 "רַאפ קָארוא ןַא םענייז ןיא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,לָאמ ןייא

 :לעכיימש ןעגיטפינ ַא טימ טקרעמַאב רע טָאה ,טעּפעשט

 ! ןעקָארוא יד ןענרעל וצ טייצ ןייק ,ךילריטַאנ ,ָאטינ ---

 ...ןעלַאנרושז ןעזעל זומ ןעמ

 עקטעימטָא עטכעלש ןייק רימ רע טָאה ןעגעווטסעד ןֹופ

 רע טניז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ .טלעטשענ טינ לָאמ ןעזיד

 ,"יקסיּפַאז ַאיננעװטסעשטעטָא , יד גידנעזעל ןהעזענ רימ טָאה

 .טקעּפסער רהעמ טַאהעג רימ וצ ,נידנעליוו טינ ,רע טָאה

 טלעטשעגניירַא טָאה וועשטורבא סָאװ ,רעכיב יד ןופ רָאּפ ַא

 ן'טימ ןַאמ ןעגנוי א ייב ןעמוקַאב ךיא בָאה ,םארגָארּפ ןייז ןיא

 ,קָאשזורק רענליוו םעד ןופ דילגטימ ַא ,ןײטשּפע ליאַאכימ ןעמָאנ

 יד ףיוא ןעבעג גנוטכַא רערהעל רעדנַא ןא טגעלפ דנעװַא ןעדעו (*

 רעד) "ינרושזעד ,, ןעסייהעג טָאה רערהעל ַאזַא .ןעסַאלק עלַא ןופ רעליש

 .(גָאמ םענעי ןופ חוגשמ רעד ,"רעבילגעט,
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 ןעװעג זיא רע .סָאנ עיציִלָאּפ ףיוא טניואוועג טָאה רעכלעוו
 לָאמ ןייא .,רעטלעקיווטנע ךיוא ןוא ,רימ רַאפ רעטלע לעסיבַא

 ןעגעוו ןעגַארפ רָאֹּפ ַא טימ טעדנעװעג םהיא וצ ךיז ךיא בָאה

 רימ טָאה רע .דנַאלשטייד ןיא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד

 -ָאמער-לַאיצַאס עשטייד יד ןענעוו רעבָא טָאה רע ;} טרעפטנעענ

 -עג טָאה רע סָאװ ץלַא ןופ .גנוטכַארַאפ טימ טדערעג ןעטַארק
 עכלעוו ,רעטרעוו עדנענלָאפ יד ןעבילברַאפ רימ ייב ןענייז ,טנָאז
 : שיטסירעטקַארַאכ רהעז ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,ןענייז

 ,ןיוש ייז ןעבָאה ןעטַארקָאמעדילַאיצַאס דנעזיוט טרעדנוה ---

 ,דנַאלסור ןיא ,זנוא טיִג !טינרָאג ?ףיוא ייז ןעוט סָאװ ןוא
 ַאזַא ןעכַאמ ןעלעוו רימ ןוא ,ןערענָאיצולַאװער דנעזיוט ןהעצ רָאנ
 ..!ןעקַאנק ןעלעוו ךעלעדנייב יד זַא ,שינערהעקרעביא

 ,וואקינלעטאק טָאה ,סַאלק ןעטרעפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 רענעסַאלשרַאפ רעזנוא זַא ןהעזענמורַא ךיז ,רָאטעקריד רעזנוא

 ןעביוהעגנָא רע טָאה ,טנוזעג רעזנוא רַאפ טםוג םינ זיא ןעבעל

 טינ סייוו ךיא .גָאט ןעדעי עדנוטש ַא ףיוא ןעזָאלצסױרַא זנוא
 טייוו יו ןוא ,טנוזעג רעזנוא טניימעג םעד טימ טָאה רע סייוו יו

 טשרודעג טָאה רע ל?ייו ןילב טרהיפעננייא סָאד טָאה רע
 עכילנעט יד זיא סלאפנעדעי .ןעננורעדנע ךָאנ ,ןעסעיינ ךָאנ
 טָאטשנַא רעבָא .טגיילעננָא רהעז ןעוועג זנוא ייב עדנוטש עיירפ

 ןַא טכוזענפיוא ךיא בָאה ,ןעריצַאּפש ףיוא ןעכיורבענ וצ רהיא

 .נָאט ןעדעי ףיוא קָארוא

 ףיוא ,זיוה ןיא רעשדלעפ ַא ייב ןעוועג זיא קָארוא רעד
 טאהעג טָאה רעשדלעפ רעד .,"עקשטעג רעד ןעבעל ,עישטערַאז

 "וא עיאנלַאשטַאנ רעזנוא ןופ רעליש ַא רענייא ,ךעלגניא ייווצ

 ךיא ןוא ,?'רוחב ארמנ א -- רערעדנַא רעד ןוא ,עשטשילישט

 .ןעמאזוצ עדייב טימ טנערעלעג בָאה
 עשביה ַא טוטיטסניא רעזנוא ןופ רעבָא זיא עישטערַאז

 נעלפ ךיא .ןעפיול ךילבעטשכוב רָאנ ,ןהעג טינ ךיא גנעלפ .קיטש

 ךיא געלפ עדנוטש ַא טָאטשנַא ןוא רעטעּפָאסרַאפ א ןיהַא ןעמוק
 .עדנוטש עבלאה ַא ןעבענ םיוק ייז

 .טלעטשעג טינ ןעגַארפ ןייק טשרעוצ טָאה רעטומ רעייז
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 טָאטשנַא זַא ,שינערעהוצנָא ןעבענעג רימ יז טָאה ךילדנע רעבָא

 טרהעלקרע רהיא בָאה ךיא .העש בלַאה ַא ייז ךיא בינ ,העש ַא

 עבלַאה ַא ףיוא ןערָאװעג הצורמ זיא יז ןוא ,עכַאזרוא ע'תמא יד

 ,העש
 ךיא סָאװ טלעג יד טימ ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ עטשרע סָאד

 ןעזָאל ןוא ןעפיוק וצ ןעוועג זיא קָארוא ןעזיד ףיוא טנידרַאפ בָאה

 יייא ןופ גנולקיווטנע רעד ןופ עטפישעג , ס'רעּפיערד ןעדניבנייא

 ,.לעטעצ ם'וועשטורבא ןיא קרעוװ יד ןופ רענייא --- "אּפָאר

 "בא ןופ גנַאנ טונימ עבילטע ,עסנַאילוהְאּפ ףיוא רעטייוו

 -ענ ךיז טָאה ,רעלעק ןעפיט ןייק טינ ןיא ,ריטרַאװקס ס'וועשטור

 -עג טָאה ריטרַאװק יד ."ערעזנוא, ןופ רעטנעצ ַא ךָאנ ןענופ

 .שטיװָאניבַאר רעטנַאמרעד ןעביוא רעד ןוא סענַאדַאב ןעטלַאה

 -ַארעטול םעד ןעבעל ,רעווקס ןעיירפ ַא ףיוא ןענופעג ךיז טָאה יז

 .עקדוביייצילַאּפ ַא ןעוועג זיא ןעגעקטנַא טקנוּפ .םלוע-תיב ןעשינ

 סָאװ טסואוועג טָאה (ןַאמסילָאּפ) יאוװָאדָארָאנ רעד גינייוו יו

 ,טקַאפ םעד ןופ ןהעז ןעמ ןעק ,זיא סָאד ריטרַאװק טרָאס ַא רַאפ

 -הירפ ןעדעי ן'שטיװָאניבַאר ןוא ן'סענַאדַאב ראפ טנעלפ רע זַא

 -עּפש ןוא .סעקיּפָאק רַאּפ ַא רַאפ רַאװָאמַאס םעד ןעלעטש ןענרָאמ

 ןופ ןוא דשח לעקיטש ַא ןעלַאפענ זיא הריד רעד ףיוא ןעוו ,רעט

 רע טָאה ,יִאװָאדָארָאג םעד ייב טגערּפעגנָא ןעמ טָאה ייצילַאּפ רעד |

 .טכירַאב ןעטסניטסניג םעד ןעבענעגּפָא רעניואוונייא יד ןעגעוו

 .טיילעגנוי עשידיא ןעמוקפיונוצ ָאד ךיז ןענעלפ סנעטסיימ

 טסירק ןייא ןוא .ךיוא ןעטסירק ןעמוקניירַא רעבָא ןענעלפ סע

 .גידנעטש ןעטלַאהעגפיוא ָאד ךיז טָאה

 -ַאב דנעגעג רעד ויא ,ןעבירשעג ןערעוו תורוש עזיד ןעוו

 טימ טיוברַאפ טכידעג ,סַאג ַא זיא עקנַאילוהָאּפ ןוא ,טצעז

 -ריצַאּפש ַא ןעוועג סָאד זיא רעבָא ןַאד .ןעטייז עדייב ןופ רעזייה

 י-כַאנ רעד ןיא ןעבָאה ןעדיא .רעזייה גינייוו רהעז טימ ,ץַאלּפ

 ןעגעװ ,ריטרַאװק יד ןוא ,טניואווענ טינ סלַאפנערעי טפַאשרַאב

 ונוא רעבָא .םהַאנסױא ןַא ןעוועג זיא ,ָאד דער ךיא רעכלעוו

 םעד ןיא ןעדיא סלַא טכַארטַאב טינ םינכש עכילטסירק יד ןעבָאה

 .טרָאװ םעד ןופ ןיז ןעכילנהעווענ



 ןעבעל ןוומ ןופ רעטעלב 210

 ןוא ,טפָא רהעז ןעמוקניירַא ךיא געלפ ריטרַאוװק רעזיד ףיוא

 טכארבראפ טפָא ָאד ךיא בָאה 1880-81 ןופ רעטניוו םעד ןיא

 םעד ןופ לייט ןעסיורגנ ַא ןוא טכַאניוצ-נָאטיירפ ןעדנוטש עכילטע

 .עגיטכענ טכאנ-וצ-נָאטיירפ ָאד ךיא נעלפ טפָא ,תבש

 -יּפסנָאק , יד ןופ ענייא סלַא טכארטַאב סָאד ןעבָאה רימ

 ןעו .אנליוו "רעשידרע-רעטנוא , רעד ןופ ןעריטרַאװק ?עוויטַאר

 -עג רימ זיא רעכלעוו ,ןַאמנעננוי ןעשידיא ַא ןעניפעג געלפ ךיא

 ערענַאיצולַאװער יד ראפ טַאדידנַאק ַא סלַא ןעראווענ ןעלעפ

 ,רעהַא ןעננערב םהיא ךיא געלפ ,ןעהייר

 ןוא ,רעטייברַא עשידיא עכילטע ןעמוקניירַא ןענעלפ רעהַא

 -רע ןוא ,(טלָאצעג ןהֶא) "ןעקָארוא, ןעבעג ָאד ייז טנעלפ ןעמ

 ןענייז רעטייברַא יד .קנַאדעג ןעשיטסילַאיצַאס םעד ןערהעלק

 .עזערבדָאּפ ןופ טייו טינ לעטדעטש ַא ,טאלאמ ןופ ןעוועג עלַא

 -ער רעטַאלַאמ ַא ךרוד ןערָאװעג טנַאקַאב ייז טימ זיא סענַאדַאב

 .ץַארנ ןעמָאנ ן'טימ רענָאיצולָאװ

 -רַא רעשידיא ַא ןופ ץָארּפש רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 ,אנליוו ןיא גנונעווַאב רעטייב

 ךָאנ זיא גנונעוװאב רערענָאיצולַאװער רעשיסור רעד ןיא

 ,טסייה סָאד ,"סלָאפ ןיא ןהענ, ןופ ןעקנעדנָא רעד שירפ ןעוועג

 .םירעיוּפ יד ןענרעל ןוא ןערהעלקפיוא רעפרעד יד ןיא ןהעג

 -רעהירפ רעד ןופ טייקגיטעט-טּפיוה יד ןענַאטשַאב זיא םעד ןיא

 טָאה גנוגעװַאב עזיד ./ַאילַאװ יא ַאילמעז, יײטרַאּפ רעגיד

 ,ןערענַאיצולַאװער יד רַאפ תונברק טימ רָאנ טגידנעעג ךיז
 ןחעג, קורדסיוא רעד רעבָא .ןעבענעגפיוא רהיא טָאה ןעמ ןוא

 ןוא ,גנאלק ןעכילרעביוצ א טאהעג זנוא ייב טָאה "קלאפ ןיא

 ןעבָאה ס'הכאלמ-לעב עשידיא עכילטע טימ קיטַאמַארג גידנענרעל

 ,"קלָאפ ןיא ןעהעג , רימ זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז רימ

 ןעטלאהעגפיוא ךיז טָאה ריטרַאװק רעקנַאילוהָאּפ רעד ףיוא

 ןעמָאנ ן'טימ ,רעקנַאלש ַא ןוא רעכיוה ַא רהעז ,טסירק רעגנוי א

 זיא ןעטרָאד .ָאנדָארג ןופ ןעווענ רע זיא ןיילַא .יקסוװעשטנַאי

 עסיוועג א זיא רע יו םעדכַאנ .ןעלַאפעגנײרַא לָאמַא ןיוש רע

 -נוא , ןעזָאלענסױרַא םהיא ןעט טָאה ,עמרוט ןיא ןעסעזענּפָא טייצ
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 ןעזומ רע טגעלפ ךָאוו ַא לָאמנייא ןוא ,"טכיזפיוא ייצילַאּפ רעט

 ןייז ןעביירשרעטנוא ןוא טמַאיצילָאּפ רענדָארג םעד ןיא ןעמוק

 ןיהַא ךָאו עדעי רע טנעלפ .ָאד זיא רע זַא ןעזייוו וצ ,ןעמָאנ

 טגעלפ ךיז ןעביירשרעטנוא ן'כָאנ ךיילנ ןוא ,ןעדלעמ ךיז ןעמוק

 ,ןייא-ךָאו ןָאטעג רע טָאה יױזַא .אנליוו ןיא ןערהָאפקעװַא רע

 .סיוא-ךָאוװ

 רע סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב טייברא ןייז זיא אנליוו ןיא

 -יא סָאד ןוא ,יירעקודד-סגנורינער ַא ןופ טפירש ןעמוקַאב טנעלפ

 רערענָאיצולָאװער רעד ןופ יירעקורד רעמייהענ רעד וצ ןעקישרעב

 .עיצאזינַאגרָא

 יד ןעוועג זיא ,טסָאּפ רעד ןופ טייוו טינ ,סאנ עטיירב ּפָארַא

 טָאה יקסוועשטנאי ואוו ,בַאטש ןעשירעטילימ םעד ןופ יירעקורד

 ןעטרָאד טָאה רעכלעוו ,טַאדלָאס א טימ ןעננודניברַאפ טַאהעג

 -ַאטשכוב ןענע'בננ טנעלפ טַאדלָאס רעד .רעצעז סלַא טיײברַאעג

 .ןעפיוקרַאפ םהיא ייז ןוא ןעב

 ,ננוי רעכילהערפ ,רעניטומ-טוג ַא ןעוועג זיא יקסוועשטנַאי

 -ענ ןנוא ייב ךיז רע טָאה רעגנייטש ןעשירעפיטש ַא ףיוא ןוא

 טָאה רעטרעװו עכילטע יו רהעמ רעבָא .שידיא ןעדייר טנערעל

 ןעבענעג ןעמָאנ ַא םהיא בָאה ךיא .טנערעלעגסיוא טינ ךיז רע

 ,ןערָאװעג ןעלעפעג ױזַא םהיא זיא ןעמָאנ רעד ןוא ,"קישטלע ,

 ןעו טרעפטנעעג טינ רע טָאה געט רֶאֹּפ א ןופ ףיױלרַאפ ןיא זַא

 ןעפורעג םהיא טָאה ןעמ ןעדייס ,טדערעג םהיא וצ טָאה ןעמ

 ."קישטלע ,

 -ַאֹּפ רעד ףיױא טָאה טכַאנצ-נַאטיײירפ ןעסיוועג ַא ןיא

 .'שטיוועלעדנוז ןָאעל טכַארבעג רעצעמיא ריטראווק רעקנאילוה

 ןופ רעליש ַא טימ ןעמוקעג ןיהַא ךיא ןיב דנעוװַא ןעבלעז םעד

 ינַאק, רָאּפ ַא ךָאנ טימ ןוא קישטָאטס ןעמָאנ ן'טימ ,סַאלק ןיימ

 ."ןעטַאדיד

 -- רעדורב ס'ןָאעל ןופ ןעמָאנ רעד זיא רעטניוו םענעי

 יד ןיא טנַאמרעד לָאמ עכילטע ןעוועג --- ןרהא רעדָא עידַאקרַא

 ןעטשרע םעד ןיא ןערוניפ-טּפיוה יד ןופ רענייא סלַא ןעגנוטייצ

 "או טאיַאנדָארַאנ, רעד ןופ ןעטסירָארעט רעביא סעצָארּפ ןעסיורג
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 טָאה ןעכַאז ערעדנא ןעשיווצ ,710 ןופ סעצָארּפ רעד, -- ?ַאיל
 ס'ווָאיװָאלַָאס וצ תוכייש רעטנעהָאנ ַא ןיא טנידלושַאב םהיא ןעמ

 יוצ-גָאטיירפ רעד יצ ,טינ קנעדעג ךיא .רסיק ן'פיוא טַאטנעטַא
 םעד רַאפ ןעוועג ןיא ,ָאד ?העצרעד ךיא ןעכלעוו ןענעוו ,טכַאנ

 ןַאר ןיוש ןָאעל טָאה סלַאפנעדעי .םעד ךָאנ יצ ,סעצָארּפ ןעניזָאד

 ַא ןוא ,גנונעוַאב רעד ןיא סערעטניא ןעסיורג ַא ןעזיוענסױרַא
 םענערָאװעגטמהירַאב ןייז ןופ נעו ןפיוא ןהענ וצ רהענאב

 .רעדורב

 ,ןעסעומש ,ןעזעל ןיא דנעוֶא םעד טכארבראפ טָאה ןעמ
 .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןעסעזענ ױזַא זיא ןעמ .ןעריטוקסיד

 ןיא ריטרַאװק יד .,ןעפָאלש טניילעג עינַאּפמָאק יד ךיז טָאה ןַאד

 -רעדָאפ םעניילק א ןוא רעמיצ ןעסיורג א ןופ ןענַאטשַאב

 ךיז ןעבָאה ,ייווצ ךָאנ ןוא "ן'קשיטלע , רעסיוא ,עלא  ,רעמיצ

 ןוא ,רעמיצ ןעסיורנ םעד ןופ ענָאלדָאּפ רעד ףיוא טגיילעגסיוא

 ,רעמיצ-רעדָאפ םעד ןיא --- ייווצ ערעדנַא יד טימ "קישטלע,

 יירעגירק ַא סעּפע .רעדורעג ַא רימ ןערעה טכַאנ ןעטימ ןיא
 טָאה ענעדיא יד ."ן'קישטלע, ןוא יורפ רעשידיא ַא ןעשיווצ
 -ור ףיױא טרעפטנעענּפָא רהיא טָאה רע ;שידיא ףיוא ןעירשענ

 ,טמירקעגרעביא םהיא טָאה יז ןוא שיס

 רעטומ ס'ןָאעל ןיא סָאד זַא ,טנייצענסיורא ךיז טָאה סע
 קנערעג ,ךיז טניפעג רע אוו טסואוורעד ךיז טָאה יז ױזַא יוו)

 טָאה "קישטלע , ןוא ,זיא יז רע טגָאזעג טָאה יז .(טינ ךיא

 ,ןעזָאלעגניירא רהיא

 ַא יז טָאה ,דרע רעד ףיוא סרעגעלענ ןהעזרעד טָאה יז ןעוו
 :לוק ן'פיוא טנייוואוצ ךיז ןוא טנעה יד טימ ןָאטעג שטטּפ

 רהיא !םינלוג !ןעגיל ןרהא טנעלפ ױזַא טקנוּפ ,ױזַא טָא --

 ? ךהיא טליוו סָאװ !ןעמונענוצ רימ ייב םענייא ןיוש ךָאד טָאה
 ? םענייא ךָאנ

 ,םזיליהינ םעד ןופ טייצ רעד ןיא ,קירוצ רהָאי עכילטע טימ

 ס'יקסוועשינרעשט ןופ ן'וועיטעמכאר ןָאטכָאנ טיילעגנוי ןענעלפ

 ףיוא ןעניל טינ ןעגעלפ ייז ביוא .,?? ןָאט ןעמ לָאז סָאװ , ןַאמָאר

 רעליוה רעד ףיוא ןעפָאלש סנעטסגנינייוו ייז ןעגעלפ ,סעסעוושט
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 טימ טנייטעג רעטומ סע'שטיוועלעדנוז טָאה סָאד טָא .ענָאלרָאּפ

 ".ןעגיל ןרהא טגעלפ ױזַא סקנוּפ} : רעטרעוו יד

 -לעװ םימ ,קָאשזורק םעד ןופ רילנטימ רעטנַאסערעטניא ןַא

 ,ריטראווק רעקנַאילוהַאּפ רעד ףיוא ןערָאװעג טנַאקַאב ןיב ךיא ןעכ

 ן'טימ ,ןערהאי עלעטימ יד ןופ טעמכ ןיוש דיא א ןעווענ זיא

 ,עדנַאלב ַא ,דרָאב עלופ ַא טַאהעג טָאה רע .יקסנושַארטס ןעמָאנ

 "סיוא רע טָאה ןיימעגלַא ןיא .ןעגיוא עדנעלכיימש עסיורג ןוא

 .ןעשיטַאבעלַאב םעד ןופ ליכשמ א ןוא ןדמל ַא דיא א יװ ןהעזעג

 "עג רעבָא טָאה רע .ןעוועג ךילקריוו רע זיא סָאד ןוא ,סַאלק

 קָאשןורק ןעמייהעג םעד וצ טרעהענ גנַאֿל ןיוש ןוא שיסור טנעק

 "עג טָאה יורפ ןייז .,זנוא ייב רעכלעזַא ּפיט רעניצנייא רעד ---

 ןייק טָאה יז ןוא ,סַאג רענַאקינימָאד ףיוא לעמערק ַא ןעטלַאה

 רע ןעטפַאשטנַאקַאב טרָאס ַא רַאפ סָאװ ,טַאהעג טינ ףידנַאכ

 .טרהיפ

 םענייא טימ טכַאמענ טנַאקַאב ךיוא רימ טָאה סענאדַאנ

 םימ ןוא רעטקַארַאכ טימ רוחב דעטנַאסערעטניא ןַא ,רעקַאנעמ

 זיא רעטָאפ ןייז) ןערעטלע ענייז ייב טניואוועג טָאה רע .רעייפ

 -עלפ ןעטרָאד ןוא ,(רערעביירט ַא ,רקנמ ַא ןעוועג ךילקריוו

 ;טייל עגנוי ענעדישרַאפ ןעביײפקנעמַאזוצ םהיא ייב ךיז ןענ

 .רעהעגנייַא רעטפָא ןא ןערָאװעג םהיא ייב ךיא ןיב ,אזלא

 .ס

 -- .ןייז דשוח ןָא טביוה עמאמ יד -- .ןעמַאמ ן'טימ זנורב

 .ןעלירב ענרעדליג טימ ןַאמ רעגנוי א

 ,ןערעטלע עניימ ייב ןעסע ךיא געלפ טכַאניוצ-נַאטיירּפ ןעדעי

 י"קעװַא ךיא נעלפ ןעסע ן'כָאנ .ןעטיהּפָא טזומעג ךיא בָאה סָאד

 ;ןעמומ רעד וצ לָאמַא ,םיהַא ןעניטכענ ןעמוק לָאמַא ןוא ןהעג

 ןַא ייב רעדָא ,עקנַאילוהָאּפ ףיוא ןעפָאלש ךיא גנעלפ טפָא רעבָא

 רעבָא ךיא געלפ טנעלָאשט םוצ תבש .םירבח יד ןופ ןערעדנא

 ,םייה רעד ןיא ןייז רעדיוו
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 -נָא ןערָאװעג ןענייז רעטָאפ ןיימ טימ עסינטלעהרַאפ עניימ

 ןענַארפ טימ ןעּפעשט רימ וצ רעמיא ךיז טגעלפ רע .ןעניוצעג

 וצ ייז ףיוא ןעוועג םהענעגנַא טינ ןיא רימ ןוא ,ןָאיגילער ןעגעוו

 ןעסעּפָא םהיא טלָאװעג טינ רהעז רימ ךיז טָאה סע .ןערעפטנע

 טימ ןעטאבעד ןעבָאה וצ ןעדימעגסיוא בָאה ךיא ןוא ,ץרַאה יד

 .ןסעכ א ןוא שנעמ רעלופלהיפעג ַא רהעז ןעוועג זיא רע .םהיא

 ןעשיוצ עטַאבעד ַא .טולב עסייה ןייז ט'נשרי'עג בָאה ךיא ןוא

 :םעד ץוח ַא .טכַארבעג טינ סעטוג ןייק טלָאװ ,ָאזלַא ,זנוא

 זַא ,טלעוו ןייז ןופ טייו ױזַא ןעוװועג ןענייז ןעקנַאדעג עניימ

 שרעדניק ןהעזעגסיוא ריס ןעבָאה ןאיגילער ןעגעװו ןעגארפ

 -ערעטניא טציא רימ ןעבָאה עכלעוו ןעגַארּפ יד טימ ךיילגרַאפ ןיא
 ,.ריפ טימ ןעטאבעד ןעבָאה ןעלעוו אקוד טנעלפ רע רעבָא .טריס

 ייב ןענערפ ניטכיזרָאפ רע טנעלפ ,ןענידיילַאב וצ טינ רימ םוא

 רערהעל ןיימ סָאװ רָאנ ,טָאנ ןענעו נָאז ך י א סָאװ טינ רימ

 ,טָאג ןענעוו טנָאז גרעבנייטש

 ןָאסנעװעל ןהכה םדִא ןופ םעדייא ןַא ןעוועג זיא גרעבנייטש

 ןעטלַאהעג טָאה רעטָאפ ןיימ ןעמעוו ,(רעקשילַאכימ לערעב)
 נרעבנייטש ןוא .טלעוו רעד ןיא סרוקיּפַא ןעטסערג םעד רַאפ

 .םיסרוקיּפַא עסיורג יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא םהיא ייב זיא ןייֵלַא

 .ך"נת ןוא קודקד טנערעלעג רָאנ זנוא טימ טָאה גרעבנייטש

 ,ןָאט וצ טָאהעג טינ ןעקָארוא ענייז ןעבָאה טָאג ןעגעוו ןעגַארפ טימ

 לָאבמיס א סלַא .ןעמָאנ ןייז טכיורבעג םתפ טָאה רעטָאפ ןיימ

 .טכיורבעג םהיא רע טָאה תוסרוקיּפא ןופ

 טנעלפ ,ןענַארפ ענייז ןופ ןעהערדסיורַא ךיז געלפ ךיא ןעוו

 : ןענָאז רע

 -ַאט ןייד טימ ןעדייר וצ ןָא טינ רָאנ ןיוש טהעטש ריד ---

 ? םהיא סָאד וטסטלַאה רַאנ ַאזַא רַאפ ?ןעט

 ןעלהעצרעד ;יטכיזרָאפ רהעז ,ןערעפטנע םהיא ךיא געלפ

 ןעפאשאב זיא טלעוו יד ױזַא יו ,"טנָאז נרעבנייטש סָאװ ,, םהיא

 ,ןערָאװעג

 טָאה ןוא ,זייב רהעז ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,לָאמ ןייא
 ; טשימעגניירַא ךיז רעטומ ןיימ טָאה ,טרילָארטנָאק םיוק ךיז
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 טינ ךיז טסליא ?ןעּפעשט םהיא וצ ךיז וטספרַאד סָאװ --

 ? םהיא טימ ןענירקוצ שרעדנַא

 ןעדייר טינ ןעק ךיא ?וטסליוו סָאװ ? ךיז טגירק רעוו ---

 ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ? דניק ןענייא ןיימ טימ
 -עג ןייז וצ ןעטפערק עלַא טימ טננערטשעגנָא ךיז טָאה רע

 טָאה סעכ ןייז .טצַאלּפעג ךָאד רעבָא טָאה דלודעג ןייז .,ןעסַאֿל

 תוללק עגיטפיג טימ ןעסָאשענסױא טָאה רע ןוא ,ןעדנוצעגנָא ךיז

 .ךיוא רימ ףיוא ןוא ן'גרעבנייטש ףיוא

 -יוצעגנ סָאד ךיז טָאה יוזא ןוא ,זנורב ןעראוועג ןענייז רימ

 רימ וצ טגעלפ רע ןוא ,שיט םייב ןעציז געלפ ךיא .ןעכָאװ עליפ ןעג

 רימ זיא סע .ןעדייר טינ םהיא וצ געלפ ךיא ןוא ןעדייר טינ

 -רעד טרייל רע ליפיוו טסואווענ בָאה ךיא .רעווש רהעז ןעוועג

 ןוא ,ןעטעברעביא םהיא טלָאװעג לָאמ גיצנאווצ בָאה ךיא .,ןופ

 סָאד ךיא געלפ .ןָאט ןעלעוו סָאד געלפ ךיא ןעו לָאמ סעדעי

 .גָאטכארעביא ףיוא ןעגיילּפָא

 ,עמַאמ ןיימ טָאה ,יירפ ןעווענ ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא

 -רעד ךימ ,לאזקָאװ ןענעקטנַא לרעדורב ןיימ טימ גידנעריצַאּפש

 טסירק רעד .טסירק ַא טימ עקשזָארד ַא ףיוא ןעטייוו ןופ ןהעז

 -קָאװ ןופ ןעמוקענסױרַא עדייב ןענייז ריס ."קישטלע, ןעוועג זיא

 ןעבָאה רימ סָאװ .עקשזָארד רעד ףיוא טצעזענקעווַא ךיז ןוא לאז

 וא ןהעזענ בָאה ךיא .טינ ךיא קנעדענ לַאזקָאװ ן'פיוא ןָאטעג

 -עגנא ןעוועג טינ רימ זיא סָאד ןוא ,רימ ףיוא טקוק רעטומ יד

 ךיא ןוא ,עגולק ַא רהעז רַאפ ןעטלאהעג רהיא בָאה ךיא ?ייוו ,םהענ

 םוק יו .ןייז רשוח סעּפע ןעמענ טעוװ יז זא טאהעגנ ארומ בָאה

 ַא טימ ךָאנ ןוא ןהַאב םייב עקשזַָארד ַא ףיוא ןערהָאפ וצ ךיא

 ? טסירק

 עכילטע טימ טשרע ןוא ,רעטייוו ןערהָאפענקעװא ןענייז רימ

 .םייהא ןעמוקעג ךיא ןיב רעטעּפש ןעדנוטש

 .טַאהעג טינ תועט ןייק בָאה ךיא

 סָאד זיא רעו ?ןערהָאפעג סָאד וטזיב ןעמעוו טימ ---

 ,טגערפעג רעטומ ןיימ טָאה --- ? טסירק רעד

 .קילב ןעדנעגנירדכרוד ַא טימ טגערפעג סָאד טָאה יז
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 --- !ןעוועג ןיב ךיא ןעמעוו טימ עלַאמ 4 וטסליוו סָאװ --
 ?עטנאקעב עניימ עלַא םינּפה טסנעק -- ,.טרעפטנעעג ךיא בָאה

 ךילקילגנוא ךיז טסליוו .!ךיז טיה רעסעב ,רעטלַא ,העז --
 ,טגָאזעג יז טָאה --- ?ןעכאמ

 :עדנענלָאפ סָאד טריסַאּפ טָאה לָאמ ןעטייווצ א
 -נןעציז ןוא ,רענָאװש א ס'ןעטַאט ןיימ ןעמוקעג זיא סע

 זא ,טקרעמַאב רע טָאה ,בוטש ןיא זנוא ייב גידנעדייר ןוא גיד
 .ןעריּפַאּפ טימ טקאּפעגנָא ןיא ענעשעק-םיזוב ןיימ

 -- ?ךיז טימ סָאד וטסגָארט ןעריּפַאּפ ַא רַאפ סָאװ ---
 -םיזוב ןיימ ןיא טנאה יד ןיירא ךיילנ טקור ןוא ,רע טגערפ
 .ענעשעק

 ,ןעטפירש עשידרע-רעטנוא יד ןופ ןעוועג ןענייז ןעריּפַאּפ יד
 ױזַא ךימ טָאה ,טנַאה יד טקורעגניירַא טָאה רע סָאװ סָאד ןוא
 רעד רעביא ץעז א ןעבענעג םהיא בָאה ךיא זא ,ןעדנוצעגנָא
 ,ךיז ןופ טּפוטשענּפָא םהיא ןוא טנאָה

 -עשעק עדמערפ ןיא טנַאה ןייק טימ טינ טכירק ןעמ ---
 ,סעכ טימ טגָאזעג ךיא בָאה -- !סענ

 עמַאמ יד ןוא ,רימ ןופ טכַאלעג שינָאריא טָאה בורק רעד
 ױזַא ןיב ךיא סאוו טייהנעדירפוצנוא ןופ ענימ ַא טכַאמעג טָאה
 .ךילפעהנוא

 םוצ טכירק ןעמ זא ,ןהעש זיא סע ,עמַאמ ,ןעד סָאװ ---
 .טנָאזעג ךיא בָאה -- + סענעשעק יד ןיא ןערעדנַא

 טגָאז ,ייברעד ןעוועג טינ ןיוש זיא בורק רעד ןעוו ,רעטעּפש
 :ענימ רעטרעיורטרשאפ ַא םימ יז

 -עג טזיב וד סָאװרַאפ ,טינ העטשרַאפ ךיא טסניימ ֹוד --
 סָאװ ,טינ העטשרַאפ ךיא טסניימ ? טכארבענפיוא יוזא ןערָאװ
 םעד טסכוז וד ? סענעשעק יד ןיא טסגָארט וד ךעלכיב ַא רַאפ
 ,ּפָאק ןייד ףיוא קילגנוא

 בָאה ךיא .תועט ַא טָאה יז זַא ,טרעכיזרַאפ רהיא בָאה ךיא
 טנעמאדנופ ןייק טָאה דשח רהיא זא ,ןעדיירנייא טפורּפעג רהיא
 .טגיהוראב טינ רהיא ןעבָאה רעטרעוװו עניימ רעבָא ,טינ

 ןא טימ טגידנעעג ךיז טָאה "16 יד ןופ סעצָארּפ , רעד
 -ַאק ןוא ,ע'טּפשמ'עג יד ןופ עכילטע ראפ םיוט ןופ לייטרוא
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 -ראפ ןעמ טָאה לייטרוא טיוט םעד .ענירעביא יד ראפ עגרָאט
 -סערּפ ןוא ןיקסוװוָאקטַאװק --- ייווצ רעסיוא ןעמעלא ןעטיב

 יד טָאה ןעמ סָאװ ,יד ןופ ןעוועג זיא שטיוועלעדנוז .ן'ווָאקאינ

 -סנעבעל ףיוא טקישראפ םהיא טָאה ןעמ .ןעטיבראפ ףָארטש-טיוט
 | .(*עגרָאטַאק רעכילגנעל

 ךיז ןעמ טָאה ל?לייטרוא ןוא סעצָארּפ סע'שטיוועלעדנוז טימ

 .טדָאטש ןעצנַאנ ן'רעביא טעקשושענ
 -ומ ןיימ טָאה -- ?ףוס אזא ןעבָאה ךיוא טסליוו וד ---

 ,טנָאזעג רימ וצ רעט

 -סערּפ ןוא ן'יקסווָאקטַאיװק טָאה ןעמ ןעוו ןענרָאמהירּפ םעד

 בָאה ;ןעציזנייא טנעקעג םיוק ךיא בָאה ,טעטכירעגנניה ן'ווָאקַאינ

 .ן'ווָאלָאקָאס וצ טּפאכעגרעבירא ךיז ךיא

 -- טסאנ ?ןעלַאגעלנוא; ןא ןענופעג ךיא בָאה ןעטרָאד
 טָאה ןעמ ןעכלעוו ,ןעלירב ענרערליג טימ ןאמ ןעגנוי םענהעש א

 ןעבָאה ריס .ןעמָאנ ןעשטייד ַא טימ טלעטשעגרָאפ רימ רַאפ

 .תונברק ייווצ יד ןענעוו ןוא ,גנוטכירניה רעד ןענעו טסעומשעג

 ןענעו ןעטייהלעצנייא ענינייא טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ָאד

 ,רעמיצ-סע ס'רסיק םעד ןיא ןָאיזָאלּפסקע טימאניד רעד

 רערהיפ-טפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא יקסווָאקטאיווק

 ףיוא סעקַאטַא יד טכַאמענ ןעבָאה סָאװ ,ןעטסירָאררעט יד ןופ

 יד ןיא ןעלאפענניירא זיא רע .ןעטייוצ םעד רעדנַאסקעלַא

 -עגרָאפ זיא ןָאיזָאלּפסקע ענעי רעדייא ייֵצילַאּפ רעד ןופ טנעה

 ,םהיא ייב ןעמ טָאה ,טריטסערַא םהיא טָאה ןעמ ןעוו .,ןעמוס

 "רעטניו םעד ןופ ןַאלּפ א ןענופעגנ ,ריּפַאּפ לעקיטש ַא ףיוא

 טפיטשיילב א טימ זיא ,ןאלּפ ןעניזָאד םעד ףיוא ןוא ;ץַאלַאּפ
 ךיז טָאה'ס ואוו טרָא םעד ףיוא ל'םלצ ַא טנעכייצעגנָא ןעוועג
 ,לַאטסע םעד טיהעג ָאזלַא טָאה ןעמ .,לאזיסע רעד ןענופעג

 םעד רעטנוא ,רעלעק םעד ןיא .טיהרעד טינרָאנ טָאה ןעמ רעבָא

 ןענייז וָאזָארָאמ רענווא ןוא שמיוועלעדנוז ,יקסוװָאקטַאיװק (*
 ןעמיוט זומ ןעמ זַא ,קנַאדעג םעד טכַארבעגנוירַא ןעבָאה סָאװ יד ןעוועג

 .רפיק םעד
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 -ןַאשז עגינייא ןוא רעטיײברַא ןעפָאלשעג ןעבָאה סע ואוו ,לַאז-סע
 רענייק ןוא ,רענָאיצולַאװער ַא טגיטכענעג טכַאנ עלַא טָאה ,ןערָאר
 זיא סע ןיב ,רשח ןעטסנעלק םעד טַאהעג םינ םהיא ףיוא טָאה
 -יוו .ןעדנואוושרַאפ זיא רע ןוא ןָאיזָאלּפסקע יד ןעמוקעגרָאפ
 ךיז ךיא בָאה עטכישעג רעד ןופ ןעטייהלעצנייא ערעט
 -עמא ןיא ןעווענ ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש טסואוורעד טשרע
 .עקיר

 -איצולָאװער ןעניטכיוו א ןעיירפאב וצ ךיז טיירג ןעמ --
 ןופ ןוא --- ,טיורטראפ ץוװָאלָאקָאס ייב ךימ ןעמ טָאה -- ,רענ
 .טייברא רעד ןופ לייט ַא ןערעוו ןָאטעג ףרַאד אנליוו

 סָאד ןיא קעווצ ןעזיד וצ זא ,טגיײצעגסױרַא ךיז טָאה סע
 -ָאס ןעמעוו ,ןעלירב ענרעדליג יד טימ ןַאמ רענהעש רעד ןעמוקעג
 רעד .ןעמָאנ ןעשטייר א טימ טלעטשעגרָאפ רימ טָאה ווָאלָאק
 קירוצ ץייוש רעד ןופ ןערהָאפעג זיא רענָאיצולַאװער רעגיטכיוו
 .טריטסערַא םהיא ןעמ טָאה ץענערג ן'פיוא ןוא ,דנַאלסור ןייק
 ןעגיטכיוו ַא רַאפ סָאװ טסואוועג טינ ייצילַאּפ יד טָאה טשרעוצ
 -לאהראפ םהיא טָאה ןעמ .ןענארקעגניירַא ָאד טָאה יז "טכעה,
 טָאה ןעמ ןוא ,טַאהעג טינ סַאּפ ןייק טָאה רע לייוו ךאפנייא ןעט
 "וצ ,עמרוט רעקלאוואוס רעניײמעגלַא רעד ןיא טצעזעגניירַא םהיא
 ךיז ןעבָאה םירבח ענייז .םיבנג ןוא סעגאידָארב טימ ןעמאז
 רעדייא ןעועטַאר וצ םהיא ןעוועג זיא ןַאלּפ רעייז ןוא ,טסואוורעד
 סָאד זיא קעווצ ןעזיד ֹוצ .זיא רע רע ןערעוו רהָאוװעג טעוװ ןעמ
 ןופ .אנליוו ןייק ןעמוקעג ןעלירב ענרעדליג יד טימ ןַאמ רעד
 .קלאוואוס ןייק ןערהָאפ וצ ןעבילקעג ךיז רע טָאה אנליוו

 -ענ גיטיונ זיא ןַאלּפ םעד ןופ טייהלעצנייא רעסיוועג ַא וצ
 רעשידיא א סלא ןעמוק קלאוואוס ןייק לָאז רעצימיא זא ןעוו
 .יקסנושארטס טסאּפעג ךיז טָאה עלָאר רעזיִד וצ ןוא ,רחוס

 סָאװ ,ןַאמנעגנוי ַא ןעבָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה טשרעוצ רעבָא
 ןייק ןערהָאּפ וצ --- רוחב-הבישי א ןופ עלָאר רעד וצ ןעניוט לָאז
 -ָאלטרָאּפסַאּפ סלַא ןעריטסערַא ןעזָאל ןעטרָאד ךיז ןוא קלאוואוס
 ןיא טצעזעגניירא םהיא טלָאװ ייצילַאּפ רעקלאוואוס יד .רעז
 ןעגיטכיו םעד רע טלָאװ ןעטרָאד ןוא ,עמרוט רעניימעגלַא רער
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 רעד וצ ןעטיירג ֹוצ ךיז ױזַא יו ןעסיוו טזָאלענ רענָאיצולָאװער

 .ןעיירפַאב וצ םהיא עיצַאריּפסנָאק

 סָאװ טייל עגנוי יד ןעשיווצ ןענופעג רימ ןעבָאה רוחב ַאזַא

 .ן'רעקַאנעמ וצ ןעמוקניירא ןענעלפ

6 

 -קעריד רעד -- .ןעטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ןופ טיוט רעד
 א טסַאפרַאפ ןאבע -- .סעיינ יד ןָא זנוא טגָאז רָאט

 .עשעּפעד-סגנוטייצ עטשרע יד -- .ןוגנ-רעיורט

 -טאיווק ןעגנאהעג טָאה ןעמ יו ,םעד ךָאנ טייצ עצרוק א

 "יא ןערענָאיצולַאװער יד ןעבָאה ,ן'ווָאקַאינסערּפ טימ ן'יקסווָאק

 ;:טַאט רעשיטסירָארעט רעטסערג רעייז טימ טלעוו יד טשאררעב

 .ןעטייווצ םעד רעדנאסקעלא טע'נרה'עג ןעבָאה ייז

 גָאטנוז טוטיטסניא ןיא ןעמוקאב טכירכַאנ יד ןעבָאה רימ .

 .(רַאדנעלאק ןעשיסור ןעטלַא ן'טיול) ץרעמ ןעט1 םעד ,טנעווָא

 -ַאב ןופ קָארוא ןעגידנעגרָאמ םעד רעביא ןעסעזעג ןיב ךיא

 -ָאב ס'דרעג, ,ךוב-להוש םעיינ א טנערעלעג ןעבָאה ריס .,קינאט

 טָאה ,טפאשנעסיוו-רוטַאנ ןופ רערהעל רעד ,ווָארװַאל ןוא ,"קינַאט

 -ניו םענעי ןופ ןעקָארוא עלא ןענרעלוצרעביא ןעבעגנעגפיוא זנוא

 טינ ןעסייהעג סָאד טָאה רימ רַאפ ,רעטעלב ניצרעפ -- רעט

 -וװַאל בָאה ךיא םירָאװ ; עיינ סָאד ןופ ןענרעל רָאנ ,ןענרעלרעביא

 "עג ןיא חומ ןיימ .טגיסעלכַאנרַאפ קרַאטש ןַאד ןעקָארוא ס'ווָאר

 רעכיב יד טימ ןוא טלעוװ רערענָאיצולָאװעד רעד טימ לופ ןעוו

 רהעז זיא ךוב-להוש ס'דרעג ןוא ,םַארגָארּפ ס'וועשטורבא ןופ

 רנעוװא ןייא ןיא ןעמוקעגסיוא ָאזלא טלָאװ ריס .רענעקורט א

 טינ ּפָאק ןיא רימ ןענייז עכלעוו ,רעטעלב גיצרעפ ןענרעלוצסיוא

 -ייז רעטשרע רעד ףיוא טקוקעג ןוא ןעסעזעג ךיא ןיב .,ןעכָארקעג

 סע ןעו, :טכארטענ ךיז בָאה ךיא גנולפייווצראפ ןיא לעט

 טינ ןעקָארוא ןייק ןעלָאז ןעגרָאמ זַא ,ןעפָארטעג סעּפע טלָאװ

 -רעד ךיילג שנואוו ןיימ זיא ,סנ ַא ךרוד יוװ ױזַא ,ןוא "'! ןייז

 ןעטשרע ןופ רעליש א ןעמוקעגניירַא זיא סע :ןערָאװעג טליפ
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 ןעמָאנ ן'טימ ,רוחב רעליטש ,רעצרַאװש ,רעכיוח ַא -- סָאלק
 :לוק ןעליטש ןייז טימ טגָאז ןוא ,רעלווענ

 יא יקשזינק טירסַאז םעיסוו טילעוו רָאטקעריד ,אדָאּפסָאג ---
 -עלַא טסייה רָאטקעריד רעד ,ןעררעה עניימ .רָאדירָאק ַאנ יטיוו
 ,(רָאדירָאק ן'פיוא ןהענסיורַא ןוא ךעלכיב יד ןעכַאמרַאפ עמ

 .ןערָאװעג םיוקמ ָאזלא זיא שנואוו ןיימ
 -ַאלק ריפ עַּלַא ןופ --- רָאדירָאק ן'פיוא סױרַא ןענייז רימ

 רעד ןעמוקעגסיורַא רעמיצ-רערתעל םעד ןופ זיא הלַאב .ןעפ
 טימ קארפ ןעצראווש א ןיא ,רעטצוּפענסיוא ןא -- רָאטקעריד
 ןַא ,רעטסעפ ַא ,רעכיוה ַא -- דמעה עטלַאמכָארקעגנָא ,עסייוו א
 טָאה ,עמיטש רענירעיורט 8 טימ גידנעדייר ןוא ,רעטנאסערעטניא
 : טנָאזעג רע

 טעידוב עינ ארטווַאז ; יקשזינק עיטיָארקַאז ,ַאדָאּפסָאג ---
 איסלַאשטנַאקס ָאנשזיטסאּפָארָאקס רַאדוסָאג שַאנ .,ווָאקָארוא
 -ָארוא ןייק ןעלעוו ןענרָאמ ; ךעלכיב יד וצ טכַאמ ,ןעררעה עניימ)

 .(*ןעברָאטשעג גנולצולּפ זיא רסיק רעזנוא .ןייז טינ ןעק
 רימ ןעבָאה רימ ןעבעל ןענַאטשעג ןענייז סָאװ רעליש יד

 ןופ רענייא ןיב ךיא זא ,טסואוועג ןעבָאה ייז ,ןעּפיינק ןעמונעג

 רעטסעב רעייז ןעוועג סָאד זיא טנעמָאמ ןעזיד ןיא ןוא ,"ענעיה
 .בוט-לזמ ןעבענוצּפָא רימ געוו

 -ענניירַא ךיז ןעכָאה רימ ןוא ,קעװַא זיא רָאטקעריד רעד
 -נא יד ןופ רעליש ענינייא .רעמיציסַאלק רעזנוא ןיא טּפאכ
 םירָאװ זנוא וצ ןהענניירא טלָאװעג ךיוא ןעבָאה ןעסַאלק ערעד
 ."קָאשזורק , םעד וצ רעהעג ךיא זא ןעווענ רשוח ךיוא ןעבָאה יז
 .ןעזָאלגעניײרַא טינ רעבָא ייז ןעבָאה רעליש-טימ עניימ

 ַא טָאה רעמיצ רעזנוא ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז רימ ןעוו
 ןיא סָאד .ענָאלדָאּפ יד ןעצוּפ ןיא ןעטלַאהעג ןעטרָאד רעניד
 -עג ַא ,סעצנָאװ עסיורנ טימ ,טסירק רערַאד ,רעכיוה ַא ןעוועג
 ,טגָאזעג םהיא טָאה רעליש יד ןופ רענייא ןעוו .רַאסוה רענעזעוו

 זיא ןעטרָאד .רעטַאעט ןופ ןעמוקעג טשרָאקַא זוא רָאטקעריד רעד (*
 ךיילג טָאה ןעמ ןוא ,גנולעטשרָאפ רעד ןעטימ ןוא ןעמוקעגנָא סעוינ וד
 .ןעליּפש וצ טורעהעגפיוא
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 ּפָאק םעד טהערדעגסיוא רע טָאה ,ןעברָאטשעג זיא רסיק רעד זַא

 : ןָאטעג םורב ַא ןוא זנוא וצ

 ַא ןייז רָאנ לָאז) ! טודוב יטרעשט ַא ,ָאטָאלָאב יב ָאליב ---

 ןעגנאגעגנָא זיא רע ןוא ,(! םידש ןעניפעג ןיוש ךיז ןעלעוו ,עטָאלב

 ,טײברַא ןייז טימ

 רחיא ןיא בָאה ךיא .טשַאררעביא זנוא טָאה גנוקרעמאב ןייז

 "ער ַא וצ גיטראפ זיא קלָאפ עשיסור סָאד זַא ,זייװַאב ַא ןהעזענ

 רימ .ןעדייר טלָאװעג טינ םהיא ראפ רימ ןעבָאה ךָאד .עיצולָאװ

 ןוא עגָאלדַאּפ יד ןעצוּפ טנידנעעג טָאה רע זיב טרַאװענ ןעבָאה

 ןהעג ליוו ךיא זַא ,טרהעלקרע ךיא בָאה ןַאד ,ןעגנאגעגסיורא זיא

 ןייז וצ ןעגָאלשעגרָאפ רימ ןעבָאה עלַא ןוא ,"ןעצעמיא ןהעז;

 ,םעד ןיא ניפליהַאב

 ןיא רעיומ רעד ןוא ,רהוא ןהעצ וצ טנעהָאנ ןעווענ זיא סע

 ןעוועג זיא ןהעגוצסיורַא געוװ רעניצנייא רעד .ןעסָאלשרַאפ ןעוועג

 ןענייז עכלעוו ,לַאזסע םעד ןופ רעטסנעפ יד ןופ םענייא ךרוד

 ןעוועג רעּפָא ןענייז רעטסנעפ יד .רעווקס ן'פיוא ןעמוקענסיורַא

 ןעניובעגנייא ךיז רעליש יד ןופ רענייא טָאה ָאזלא .ךיוה וצ

 ,ןעגנורּפשענסױרַא ןיב ךיא .לעקנעב ַא סלא ןעניד וצ רימ

 עניימ ןענייז ,טמאזענ ךיז בָאה ךיא סָאװ טייצ עצנאנ יד ןוא

 ךיא ןעוו ןעמענוצניירא ךימ ,ךַאו רעד ףיוא ןענַאטשעג םירבח

 .קירוצ ןעמוק לעוװ

 .ריטרַאװק ס'ווָאלָאקָאס ףיוא ןעפָאלענרעבירא ןיב ךיא

 ןעטרָאד בָאה ךיא .םייה רעד ןיא ןעוועג טינ זיא ווָאלָאקַאס

 -ַאז ןענעוו גידנעסעומש ןיליירפ ַא ןוא טייל עגנוי ייווצ ןענופעג

 רעסיורג רעד וצ טָאהעג טינ תוכייש ןייק ןעבָאה עכלעוו ,ןעכ

 "עמ יד .טסואוועג טינ ייז ןעבָאה טיוט ס'רסיק םעד ןופ .סעיינ

 יד ןופ .עשידיא ַא -- ןיליירפ יד ; ןעטסירק ןעוועג ןענייז רענ

 ,רעטנוזעג ַא ,רעכיוה א --- ן'יקסווערעשטוק רָאנ ךיא קנעדענ יירד

 "עג טפָא טָאה סָאװ םינּפ ַא טימ ,סָארָאלַאמ רענהעש א רהעז

 -עטניא עיצולָאװער יד זא ןערהעלק ךיז געלפ ךיא .טלעכיימש

 טינ ךַאז ןייק טּפוהרעביא טמענ רע זַא ,טינ םהיא טריסער

 רע טָאה ן'ווָאלָאקָאס ןוא ,ןעווענ רע זיא דניירפ ַא רעבָא .טסנרע

 .טאהענ ביל
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 ,רעטרעוו ס'וָאקינלעטאק ןעבעגענרעביא ייז בָאה ךיא ןעוו
 -נייא ייז ןעבָאה ,"טגידנעעג גנולצולּפ , ךיז טָאה רסיק רעד זא
 -עטָארעג , ַא זיא סָאד זא ,גנוגייצרעביא יד טקירדעגסיוא גימיטש
 יקסווערעשטוק ,"ַאילָאװ איַאנדָארַאנ, רעד ןופ "ננומהענרעטנוא ענ
 -עג ןענייַז ייווצ ערעדנַא יד דנערהעוו ,ןעלציוו ןעמונעג ךיז טָאה
 ,טייקנירעגיינ ןוא דיירפ ןופ טגערעגפיוא ןעוו

 -פעצנייא ןעֿפערט טפורּפעג ,טסעומשעג ,ןעסעזעג ןענייז רימ
 טנעפעעג ךיז טָאה סע ןעוו ,ןעטַאטלוזער ןעגָאזסיוארָאפ ,ןעטייה
 ןַא ,שנעמ רעקנַאלש רעכיוה ַא ןעלַאפעגניירא זיא סע ןוא ריט יד
 -וצ ןופ ןוא שינעלייא ןופ ןוא ,רעטעּפָאסרַאפ ַא ,רענידלודעגנוא
 רעד רעביא ןעגיוצעגסיוא ךיז ןוא ןעלַאפעג רע זיא טייקנעגָארט
 .ענַאלדָאּפ

 ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רע ."קישטלע , ןעוועג זיא סָאד
 : טדערעגסיוא םיוק

 ,(...ךילדנע -- טע'נרה'עג) ...1 ץעינַאקַאנ -- וליבוא ---
 .טסואוועג טינ ךיוא רעבָא רע טָאה ןעטייהלעצנייא ןייק
 -יולרָאפ ,עטנאקאב רָאֹּפ ַא ךָאנ .ןעמוקעג זיא ןוָאלָאקַאס

 .ןעטייהלעצנייא ןייק טסואוועג טינ רענייק טָאה ניפ
 ,טוטיטסניא ןיא קירוצ קעװַא ןיב ךיא
 -םיוא ךיז טָאה ,עדייבענ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו

 .ןעבױהעגפיורַא ךימ טָאה ןעמ ןוא רעטסנעפ ַא טנעפעעג
 טימ ןעמוק וצ ןעוועג םהענעגנַא טינ רתעז רימ רַאֿפ זיא סע

 ,תורבס ענעדישראפ יד ןעבעגעגרעביא ייז בָאה ךיא ,ןעגידייל
 זא ,טרהעלקרע טסעפ בָאה ךיא ןוא ,טרעהעג בָאה ךיא סָאװ
 -סקע ןא ןופ ןערָאװעג טע'גרה'עג טסייה "ןעברָאטשעג גנולצולּפ ,
 .ןָאיזָאלּפ

 ןעמוקעג זנוא וצ זיא ,גָאטרַאֿפ טעמכ ,הירפ ץנַאנ ,ןענרָאמ
 "אריכינַאּפ , א זנוא טימ ןעדירוטשנייא ןעמונעג טָאה ןוא ןאבע
 טשרָאקא רע טָאה ןוננ םעד .רסיק םענעברָאטשעג םעד ךָאנ
 .טייברא ל?עקיטש ענעטָארעג ןייק טינ רהעז -- טסאפרַאפ

 ןוא ,?עברַא יד ףיוא "רעיורט , ןָאטעגנָא זנוא טָאה ןעמ
 פא, ןַא וצ ,להוש רעסיורג רעד ןיא טרהיפעג זנוא טָאה ןעמ
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 טָאה רע ןוא ,ןעמוקענ ךיוא זיא ןאבע ,רסיק ן'כָאנ "םימחר אלמ

 .?ַאדיכינַאּפ , ןייז ןעגנוזעג זנוא טימ
 רעליש עשידיא עלַא טכַארבעג ךיוא ןעמ טָאה ?להוש ןיא

 ן'כרוד גידנעהעג ,להושילַאער רעד ןופ ןוא ,סעיזַאנמינ יד ןופ
 ,ןעטסיזאנמיג ייוצ טיס טנעגענַאב ךיז ךיא בָאה ,ףיוה-?הוש
 טכבַאמעג רימ ןעבָאה ,קָאשזורק רעזנוא וצ טרעהענ ןעבָאה עכלעוו

 ."רעיורט , רעזנוא ןופ סַאּפש

 -טסעיוו יקסנעליוו, ננוטייצ עכילגעט יד טָאה גָאט םענעי
 עדנענלָאפ יד טימ גרובסרעטעּפ ןופ עשעּפעד ַא ןעטלאהטנע "קינ
 : ןעטייהלעצנייא

 םעד ןיא ץַאלַאּפ רעטניוו ןייז ןופ ןערהָאפעג זיא רַאצ רעד

 רענירעהטַאק ךרוד ןערהָאפעג זיא רע (?הושי-טייר) שזענַאמ
 טרעטעמשוצ טָאה יז .עבמָאב ַא ןעלַאפעג זיא גנולצולּפ .לַאנַאק

 רעבָא ,רעהענייברַאפ רָאּפ ַא טעדנואוורַאֿפ ןוא ,עטערַאק יד

 -ענ ןוא ןעמוקעגסיורַא זיא רע .,טגידעשעג טינ יז טָאה רסיק םעד
 א יװ ןָאטעגנָא ,ןַאמנעגנוי ַא ןעטלַאה ןעשנעמ עּפורנ ַא זַא ןהעז

 א ןעגעלעג ןענייז ייברעד טייוו טינ .(רעּפיקזואה) "קינרָאװד,

 -נהענ ןעננאגענוצ זיא רסיק רעד .ןעשנעמ עטעדנואווראפ רָאּפ

 רענעי ,םהיא טפור ןעס יו ןַאמנעננוי םעד טגערפעג ןוא רעט
 ,(ןעמָאנ ןעשלַאפ 8 טימ) טרעפטנעעג טָאה

 ;:רסיק םעד טנערפעג ןוא ריִציפֶא ןַא ןעפָאלענוצ זיא סע

 ? טעטסעיַאמ ,ךיז רהיא טלהיפ יו ---
 : טרעפטנעענ רע טָאה םעד ףיוא

 טָאה רע) !טהעז רעבָא ,טנוזענ ,ןעקנַאד וצ טָאנ ,ןיב ךיא
 .(עטערנואוורַאפ יד ףיוא ןעזיוועגנָא

 :טקרעמאב ייברעד טָאה רעטריטסערַא רעד
 !טָאג ןעקנַאד וצ טינ ךָאנ ךיז טלייא ---

 זיא טקַאפ רעטצעל רעד יצ טמיטשַאב טינ קנעדעג ךיא)

 .(רעטעּפש רעדָא גָאט םענעי טעדלעמעג ןעוועג

 ןעמונעג ןוא םהיא ןופ טרהעקעגּפָא ךיז טָאה רסיק רעד
 ,טירט רֶאֹּפ ַא ןעגנַאנענּפָא ןיא רע .עטעראק רעד וצ קירוצ ןהענ
 רסיק רעד ,ןֿאיזָאלּטסקע עטייוצ א ןעמוקענרָאפ זיא סע ןוא

 -ָארטש ןעלַאפעג זיא ןוא ךיור ןיא ןערָאװעג טלעקיוועגנייא זיא
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 ןעסירעגּפָא םהיא טָאה עבמָאב עטייווצ יד ,טולב טימ גידנעמ
 :ןעירשעג טָאה רע .סיפ יד

 ..!טלַאק רימ ןיא סע ! ןענרַאטש .,,,! םייהַא ...! םייהַא --
 !טלַאק רימ זיא סע

 .טיוט ןעוועג רע זיא םורַא ןעדנוטש עכילטע ןיא

 ןעשנעמ רֶאּפ א ךָאנ ןענייז עבמָאב רעטייווצ רעד ןופ
 ניפיולרָאפ ןעמ טָאה עטעדנואוורַאפ עלַא ןערָאװעג םגידעשעג
 ייז טָאה ןעמ ןוא לַאטש ןעניאייברעד א ןיא ןעמונעגניירא
 רעטעדנואוראפ-רעוװש א .ןענייז ייז רעוו ןענערפ ןעמונעג
 -לעזמעד ןוא ,ןעמָאנ ןייז ןענאז וצ טנאזטנע ךיז טָאה ןאמרעגנוי
 .ןעברָאטשעג רע זיא גָאט ןעב

4 

 -ער א -- .ןעמייהלעצנייא יד טנַאקַאב ןערעוו זייווכעלסיב
 "טדָאטש ןיא , קורדנייא רעד -- ?עיצולַאװ

 ,טוטיטסניא ןיא ןוא

 -רע ןערענָאיצולָאװער ןענעוװ רוזנעצ יד טגעלפ ךילנהעוועג
 םעד וצ רעבָא גוצַאב ןיא ,,רוצקב ץנַאג רָאנ ןעביירש וצ ןעביול
 יד .ןעסענרַאפ טייקגנערטש רעזיד ןָא יז טָאה םיוט ס'רַאצ
 עיצאסנעס ןייא ,ןעטייהלעצנייא עלא טקורדעג ןעבָאה ןעגנוטייצ
 ןיא ןעגנושאררעביא עטשרע יד ןופ ענייא .רערעדנַא רעד ךָאנ
 : ןעדנעגלָאפ ןיא ןענַאטשַאב

 טָאה ,סָאנ רעװָאדַאס-ןיילק רעד היוא ,זעק ןופ םָארק ַא ןיא
 ךיז ןעבָאה םָארק רעד רעטנוא ןופ .ענימ ַא ןענופעג ןעמ
 רעד רעטנוא ,ןעטרָאד ןוא ,סַאנ ןעטימ ן'זיב ןעטָארד ןעניוצעג
 .טיטאניד טימ ןיששמ עשירטקעלע ןא ןענופעג ךיז טָאה ,דרע
 םָארק יד .סָאג יד ןעסיירוצפיוא טיירגעגוצ ןעוועג זיא ץלַא
 ,וװעזָאבָאק ןעמָאנ ן'טימ קלָאפ-רָאּפ ַא ןעטלַאהעג טָאה

 .פהוש-טייר רעד ןיא ןערהָאפ גָאטנוז עלַא טנעלפ רסיק רעד
 : ןענעוו ייווצ ןעוועג ןענייז ןיהַא ץַאלַאּפ רעטניוװ ןייז ןופ רעבָא
 ךרוד -- רערעדנַא רעד ,סָאנ רעווָאדַאס-ןיילק רעד ךרוד רענייא
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 ןערהָאפ לָאמַא טנעלפ רע ןוא .לַאנַאק יקסנינירעטַאקעי םעד
 ןעו .ןעטייוצ םעד טימ לֶָאמַא ןוא געו ןעטשרע םעד טימ
 רעווַאדאס-ןיילק רעד ךרוד ןערהאפעג גָאטנוז ןעזיד טלָאװ רע
 רעבָא ןיא רע ,ןערָאװעג ןעסירעגפיוא ָאד רע טלָאװ ,סָאג

 ןעבָאה ןעטרָאד ןוא ,לַאנַאק רענירעהטַאק םעד טימ ןערהָאפענ

 .סענמָאב יד טימ ןערענָאיצולַאװער יד טרַאװענ םהיא ףיוא

 טינ לָאז רע נעװ רעסָאװ ףיוא זַא ,טיירגעגוצ ךיז טָאה ןעמ

 .ןערעו טעטיוטענ רע לָאז ,ןערהָאפ

 טייצ רעסיועג ַא טיס ןזא ,טגיײצעגסױרַא ךיז טָאה סע

 רעד ןופ קינרָאװד רעד טָאה ץרעמ ןעטשרע םעד ראפ

 יד ןזַא ,ייצילַאּפ רעד טעדלעמעג סַאנ רעװָאדַאס ףיוא זיוה

 םהיא זיא ,לעמערקיזעק יד טלַאה עכלעוו ,קלָאפ-רָאּפ וועזָאבָאק

 ,ניטכעדראפ סעּפע

 עטסָארּפ ץנַאנ ןופ קורדניא םעד טכַאמעג ןעבָאה ייז

 ייז ןעבָאה ױזַא ןוא ,טדיילקעג ןעוועג ייז ןענייז ױזַא .ןעשנעמ
 יורפ יד טָאה ,סנעטשרע ,רעבָא .ךיז ןעטלַאהעג ןוא טדערעג

 יורפ רעטסָארּפ ַא רַאפ ןיא סָאד ןוא ,ןעסָאריּפַאּפ טרעכיורעג

 ייז וצ ןענייז ,סנעטייוצ .ךַאז עכילנהעוועננוא ץנאג ַא ןעוועג

 "וטס יו ןעהעזעגסיוא ןעבָאה עכלעוו ,טייל עננוי ןעננַאגעגנייא
 .ןעטנעד

 טנידעג ייצילָאּפ רעד טָאה גרובסרעטעּפ ןופ קינרָאװד רעדעי

 ןַא טַאהעג קינרָאװד רעניזָאד רעד טָאה ,ָאזלַא ;ןָאיּפש ַא סלַא
 טָאה ,דנעװַא ןַא ןיא ,לָאמנייא .,לעמערקדזעק רעד ףיוא גניוא

 ,טפעשעג רעד טהעג סע יװ טנערפעג ן'וועזָאבָאק רע

 עכילטע ענהעש טזיילעג טנייה ;ןעגידניזרַאפ וצ טינ --

 .טרעפטנעעג וועזָאבָאק טָאה -- ,לעבור

 טלייצעג ןוא טקוקעג גָאט ןעצנַאג א טָאה קינרָאװד רעד

 טָאה רע זַא ,טסואוועג טָאה רע ןוא ,טזייל ןועזָאבָאק ?יפיוו

 טזָאלעג רע טָאה ץלַא סָאד .לעבור ַא יװ רענינייוו ןעמונעגנייא

 וצ ןעסָאלשַאב ךילדנע טָאה ןעמ ןֹוא .ייצילַאּפ רעד ןעסיוו

 ןעניטכיו ַא טקישענקעװַא טָאה ןעמ .גנוכוזרעטנוא ןַא ןעכַאמ

 "'טדָאטש רעד ןופ גנולײטּפא-סטייהטנוזענ רעד ןופ ןעטמשאעב

 ןופ טינ טדייל זיוה יד בוא ןהעז וצ טשרמולכ ,גנוריגער
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 רעד טימ ןעמונענפיוא םהיא טָאה װעזָאבָאק .טייקטכייפ

 ןעטעבענ םהיא טָאה ,טייקכילדניירפ-טסַאנ רעשיסור רעכילנהעוועג

 רעטמאעב רעד .לעסּפענש ַא טימ ןעוועג דבכמ םהיא ןוא ןעציז

 סע זַא ,טעטכירַאב רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,טקוקַאב ץֵלַא טָאה

 ,ָאזלַא .ןייז וצ דשוח סוװעזָאבָאק יד עכאזרוא ןייק ָאטינ זיא

 .הורדוצ ןעזָאלעג ייז ןעמ טָאה

 ,ןעברָאטשענ זיא רַאצ רעד יו םעד ךָאנ ,ןעגרָאמ ףיזא

 העד .טנעפעעג טינ לעמערקדזעק רעייז סוװעזָאבָאק יד ןעבָאה
 טָאה ןעמ ןוא ,יײצילָאּפ רעד ןעסיוו טזָאלעג טָאה קינרָאװד

 רעטניה רעמיצ םעד ןיא ןעמ טָאה ןַאד .רהיט יד ןעכָארבענפיוא

 ,ריּפַאּפ טימ טקערענוצ דרע טימ גרַאב ַא ןענופעגנ םָארק רעד

 ןיא רעטמאעב-סטייהטנוזעג רעד ואוו ,ַאפָאס רעד רעטנוא ןוא

 .ענימ ַא ןופ ?יומ יד ןוא דרע גרַאב ַא ןעוועג ךיוא זיא ,ןעסעזעג

 טָאה ,(םירוּפ ןעװעג זיא סע) ץרעמ ןעט15 םעד ,גאטסניד
 עכריק עשיסור עטסניטכיוו יד --- רָאבָאס ןיא טרהיפעג זנוא ןעמ
 -קעלַא ,רסיק םעיינ םעד וצ טייהיירט ןערעווש -- טדָאטש ןיא
 רעליש יד טכַארבעג ךיוא ןעמ טָאה ןיהַא .ןעטירד םעד רעדנַאס
 ,ייז ןופ רענייא ןוא ,טוטיטסניא-רערהעל ןעכילטסירק םעד ןופ
 טָאה ,ן'ווָאלָאקָאס ַאידָאלָאװ וצ ןעמוקניירַא טפָא טגעלפ רעכלעוו
 וצ ייברעד טָאטשנַא רעבָא .ןעמַאװצ רימ טימ ןערָאװשעג
 ַא ןעטלַאהעג רע טָאה ,רענניפ עטניילענפיונוצ יירד ןעטלַאה

 יד ןעניוצעג בָאה ךיא זַא ,טכַאלוצ ױזַא ךיז ךיא בָאה ;נייפ
 רעבָא ןיא סע .ןעטסירק ענימורַא יד ןופ טייקמַאזקרעמפיוא
 .טַאלג ןעגנַאנענּפָא

 :ןעטייהלעצנייא ערעטייוו טקורדעג ןעבָאה ןעגנוטייצ יד
 םעד ,ן'רעדנַאסקעלַא ןופ טיט םעד רַאפ געט ףניפ טימ

 טריטסערא גרובסרעטעּפ ןיא ןעמ טָאה ,דנעוװַא ןיא ,ראורבעפ ןעט7

 ייב .ינָאנירט ןעמָאנ ן'טימ ,רענָאיצולַאװער ןעטעדיילקעג-ןהעש ַא

 ,ררָאב ַא טימ ,ןַאמ ןעכיוה ַא ןענופענ ןעמ טָאה בוטש ןיא םהיא

 ,וָאבַאילעשז יערדנַא סלַא טנעקרעד טָאה רָארוקָארּפ רעד ןעכלעוו

 טאהעג לָאמַא ןיוש טָאה רע ןעמעוו טימ ,רענָאיצולָאװער ַא
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 רע סָאװ טגערפעג ן'װָאבַאילעשז ייב טָאה ןעמ ןעוו .קסע ןַא

 םעד ןענעװו זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,גרובסרעטעּפ ןיא טוט

 -סערַא ךילריטַאנ םהיא טָאה ןעמ .רעטעּפש ןעסיוו ןעזָאל רע טעוו

 וא טרעהרעד טָאה ווָאבַאילעשז ןעוו ,םורא געט רעיפ ןיא .טריט

 ,רָארוקָארּפ םעד ןעפור טקישענ רע טָאה ,טיוט זיא רסיק רעד

 רע טָאה ,סינגנעפעג ןיא ןעמוקעג םהיא וצ זיא רענעי ןעוו ןוא

 רעד ןיא ןעמונעג ?ייטנא טָאה ,ווָאבַאילעשז ,רע זא ,טרעלקרע םהיא

 םהיא לָאז ןעמ ?יוו רע זַא ןוא רַאצ םעד ןעטיוט וצ עיצַאריּפסנָאק

 .סעצָארּפ םעד וצ ןענעכערוצ

 רעד ןעוועג זיא ווָאבַאילעשז זַא ,ןעזיוועגסיורַא ךיז טָאה סע

 .גנורעוושרַאפ רעצנַאנ רעד ןופ רערהיפנָא טּפיוה

 טנעיילעג ןעננוטייצ יד ןיא רימ ןעבָאה ןעגרָאמהירפ ןייא

 : עדנענלָאפ סָאד

 .קלָאפירָאּפ ַא ןעדנואוושרַאפ זיא ריטרַאװק רעסיוועג ַא ןופ
 ןעטרָאד יז טָאה ,ריט יד ןעכַָארבעגפיוא טָאה ייצילאּפ יד ןעוו

 .ןעטפירש ערענָאיצולָאװער ןוא טימַאניד ןענופעג

 ,לעמערק-טינש ַא טהעג זיוה רענעי ןיא טָאה סָאװ ,יורפ ַא

 זיא יורפ ענעדנואוושרַאפ יד :עדנענלָאפ סָאד טלהעצרעד טָאה

 ןישרַא עכילטע טפיוקעג ,לעמערק ןיא רהיא וצ ןיירַא ףיוה ןופ

 ןיא רָאנ ,ףיוה ןיא קירוצ טינ ,סױרַא זיא ןוא הרוחס עניליב

 רהיא טלָאװ יז זַא ,טגָאזעג טָאה עקרעמערק יד יוװ יױזַא .סַאג

 א ףיוא ןעמונעג רהיא ייצילַאּפ יד טָאה ,ןענעקרעד סיוועג
 ןעצנַאג א ןערהָאפענמורַא רהיא טימ ןיא ןעמ ןוא עקשזָארד

 קנַאדעג רעד .גרובסרעטעּפ ןופ ןעסַאנ עטכידעג יד רעביא גָאט

 דארג ךיז עקרענָאיצולָאװער יד טעװו אמתסמ ןַא ,ןעוועג ןזיא

 וצ רערעוװש ןיא סע ואוו ,ןעסַאנ ענידעכָאק יד ךרוד ןעגעוװַאב

 גנולצולּפ .ןעוועג עקַאט ןיא ױזַא ןוא .טייקמַאזקרעמפיוא ןעהיצ

 ףיוא ןוא ,יורפ ענעדנואוושראפ יד ןהעזרעד עקרעמערק יד טָאה

 .טּפַאכעג רהיא ןעמ טָאה טרַא ןעזיד

 ווָאבַאילעשז ןוא יז .ַאיַאקסווָארעּפ ַאיפַאס ןעוועג זיא סָאד

 .ריטרַאװק רעטנָאמרעד-עביױא רעד ףיוא טניואוועג סָאד ןעבָאה

 יד ןעפיוק ןיירא יז זיא ,ןערָאװעג טרעלקרע רעהכאנ זיא סע יװ

 םָארק רעד ךרוד םוא ,ץורית ַַא סלַא הרוחסיטינש לעקיטש
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 ,"עיוט ן'כרוד ןהעג ןעזומ טינ ןוא סָאנ ן'פיוא ןהעגוצסיורַא

 .ץַאלּפ םעד ןעטיה ןענָאיּפש זַא רהאפעג ַא ןעוועגנ זיא סע ואוו

 ןופ ןעמָאנ רע'תמא רעד זַא ,ןערָאװעג טריסנָאנַא זיא דלַאב
 זיא ,עבמָאב עטשרע יד ןעפרָאװענ טָאה סָאװ ,ןַאמנעננוי םעד

 -יטסניא ינרָאג םעד ןופ טנעדוטס ַא ןיא רע ןזַא ;װָאקַאסיד

 .(סניימ ווָא ?וקס) טוט

 ייצילַאּפ יד ןיא ןַאד .טנָאזענסױא ץלַא טָאה ווָאקַאפיר

 .סַאג רענשזעלעט רעד ףיוא ריטראוס רעסיוועג ַא ןיא קעװַא

 טרעהעג גינעווניא ךיז טָאה ,ריט ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה ןעמ ןעוו

 טנעפעענפיוא ךיז טָאה ןאד ןוא ,טעלָאטסיּפ ַא ןופ סָאש ַא

 .יֹורפ עשידיא עננוי ַא ןעזיװַאב ךיז טָאה סע .ריט רעדנַאנַא

 יז טָאה -- טימאניד ןַארַאפ ןיא ָאד .ניטכיזרָאפ טייז--

 .טנָאזעג

 טכַאמעג ןענייז סע ואוו ,ריטרַאװק ירד ןעוועג זיא סָאד

 ךיז טאה סע וואו ,רעמיצ םעד ןיא .סעבמָאב יד ןערָאװעג

 נידנעגיל ןעשנעמ ןעטיוט א ןענופעג ןעמ טָאה ,סָאש רער טרעהעג

 רענָאיצלַאװער ַא ןעװענ ןיא סָאד .טולב טימ עשזול ַא ןיא

 ןיא יורפ רעשידיא רעד ןופ ןעמָאנ רעד .ןילבאס ןעמָאנ ן'טימ

 ,ןאמפלעה איסעה ןעוועג

 א טיירנענוצ ייֵציִלָאּפ יד טָאה ,זיא רעגייטש רעד יו
 ַא ןעמוקענפירַא ּפערט יד ףיוא ןיא ןענרָאמ ףיוא .עקטסַאּפ
 -רַאמ םהיא טָאה ןעמ .רעטייברא רעגנוי רעטנוזעג ,רעכיוה

 זיא ןעמָאנ ןייז זא ,טנייצעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא ,ןעטלַאה
 -נָאק רעד וצ תוכייש עניטכיו א טָאה רע זַא ןוא ווָאליַאכימ
 טריטסערַא ןעמ טָאה םֹורַא נעט עכילטע ןיא .עיצַאריּפס
 טרעלקעגוצ טָאה רעכלעוו ,רענָאיצולָאװער םעד ,ןעשטישטלַאביק
 ,סעבמָאב רעיפ יד טכַאמענ ןוא ,עבמָאב רעד ןופ טַארַאּפַא םעד
 םעד רסיק ן'פיוא טרַאװעג ןעבָאה ןעטסירָארעט יד עכלעוו טימ
 .ץרעמ ןעטשרע

 רעד ןופ רידנַאמָאק טּפיוה רעד ןעװעג זיא ווָאבַאילעשז
 טָאה ,ןערָאװעג טדיטסערַא ןיא רע יװ ױזַא רעבָא גנורעװשרַאֿפ
 ןעטשרע םעד ,נאטנוז .עלָאר ןייז ןעמונעגרעביא ַאיַאקסווָארעּפ
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 םינ טרהָאפ רסיק רעד זַא טגייצרעביא ךיז טָאה יז ןעוו ,ץרעמ

 -ָאוער רעיפ טלעטשעגסיוא יז טָאה ,סָאנ רעװָאדַאס רעד ךרוד .

 ןֹופ ןעלקניו ענעדישראפ רעיפ ףיוא סעבמָאב טימ ןערענָאיצול

 ,רענייא טינ םהיא טפערט רעמָאט -- ?ַאנַאק רענירעהטַאק םעד

 8 ןיא ,ןעפרַאד טעװ ןעמ ביוא ןוא ,רעטייווצ ַא ןעפערט לָאז

 רעד ןעוועג ןיא ווָאליַאכימ .רעטרעפ ַא ךיוא ןוא רעטירד

 יד זיא ןעטרעפ םעד ןופ ןעמָאנ רעד .רעיפ יד ןופ רעטירד

 ןעװעג ןיא ןעמָאנ ןייו) טנַאקַאב ןעװעג טינ טייצ עטשרע

 .(ווָאנַאילעמעי

 רעטייווצ רעד ןופ ןעברָאטשעג זיא סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעד

 עבמָאב עטייוצ יד טָאה סָאװ רעד ןעווענ עקַאט ןיא ,עבמָאב

 -ַאיב ןופ ,יקציווענירג ןעמָאנ ן'טימ ,קַאילַאּפ ַא --- ןעפרָאװענ

 .קָאטסיל

 טָאה יז .,רענָאיצולָאװער ַא ךָאנ טּפַאכעג טָאה ויִציִלֶאּפ יד

 ייב .םניואוװ רע ואוו ןוא זיא רע רעוו טסואוועג טינ רעבָא

 ןעמ טָאה .לעסילש א ןענופעג ןעמ טָאה ענעשעק ןיא םהיא

 לָאז ייז ןופ רעדעי ,גרובסרעטעּפ ןופ סעקיגרָאװד עלַא ןעפורעג

 ,ןעװעג ןיא טַאטלװזער רעד לעסילש ןייז ןוא םהיא ןעקוקַאב

 ירַאװק ַא םענייז סלַא טנעקרעד םהיא טָאה קינרָאװד ןייא זַא

 רענהעש ַא טימ טניואוועג ריטרַאוװק רעד ףיוא טָאה רע .טנַאריט

 ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןעדנואוושרַאפ ןענייז ערייב ןוא ,יורפ רעגנוי

 יד ןוא ,ועיַאסיא זיא רענַאיצולָאװער רעד זַא ,טסואוורעד ךיז

 םעד וצ ןערעהעג עדייב זַא ,רענניפ ארעיוו --- יורפ ענהעש

 "ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ, עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טעטימָאק וויטוקעזקע

 רעסיוג רעד טימ ןעדנוברַאפ ןעװעגנ ןענייז עדייב זַא ןוא

 .עיצַאריּפסנָאק

 יד ןעגירק וצ ןעוועג טכייל טינ רימ זיא טוטיטסניא ןיא

 געלפ ןעטרָאד ןוא ,ן'ווָאלָאקָאס וצ ןעפיול ךיא געלפ ,ןעננוטייצ

 "קינטסעיוו יקסנעליוו, םעד ןיא ןעשעּפעד ערענָאמ יד ןעזעל ךיא

 ,"יטסָאװָאנ, ןוא "סָאלָאג, ןיא ןעטייהלעצנייא עדנעּפַאכרַאפ ןוא

 רַאגָאז רעדָא ןעטייווצ ן'פיוא גרובסרעטעּפ ןופ ןעמוק ןעגעלמ סָאװ

 .גָאט ןעטירד ן'פיוא
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 ,טגָאזעג ןעבָאה םירבח יד ןופ רָאַּפ ַא ךָאנ ןוא ןָאלָאקָאפ
 סָאד ןעבָאה ייז .עיצולָאװער א ןעביוהנָא ךיז טעװ טציא ו8
 .ןעגעוו אצוי ןופ יו ױזַא ,גנוגייצרעביא ןהָא טדערעגסיױרַא רעבָא

 ייצילַאּפ יד .ךילנהעוועג יו ןעגנַאנעגנָא ץלַא זיא טדָאטש ןיא
 ןיא ןעמ .רעהירפ יו רעגנערטש רָאה ַא ףיוא ןערָאװעג טינ זיא
 --- ךיז טנירקעג ,ךיז ןעגנודעג ,טלעדנַאהעג ,ןערהָאפעג ,ןעגנַאגעג
 סָאג ןעטימ ןיא טָאה ןעמ סָאװ סָאד יװ ױזַא .ןעוועג יו ץלַא
 ןעגנוריסַאּפ יד ןופ ענייא ןעוועג טלָאװ ,רסיק םעד טע'נרה'רעד
 ןענע'גרה גָאט עלַא לָאז ןעמ ןעוו .ןעבעל ןעכילנעט םעד ןופ
 רהיא ףיוא ןעגנַאגעג ךיא טלעװ יד טלָאװ ,רסיק רעדנַאנַא
 .טכַאמעג סָאד טָאה קורדנייא ַאזַא -- רעגייטש ןעכילנהעוועג

 ךיא .טשיוטנע ןעוועג ןיב ךיא ,טרעדנואוועג ךיז בָאה ךיא
 שנעמ רענרעדליג רעזיד רעבָא ,ן'וָאלַאקָאס ייב טגערפעג בָאה
 טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא ,רעקנעד רעסיורג ןייק ןעוועג טינ זיא
 :ןעוועג זיא טרעפטנעעג רימ

 !רלודענ ןעבָאה ןומ ןעמ !קישטנַאהַאק ,דלודעג בָאה --
 סָאװ ? ןעלַאפ ךיג ױזַא טעוװ רעדנַאסקעלַא זַא טכירעג ךיז וטסָאה
 (*? רעטנעצ םעד ןיא וצ ןעטרָאד טיירג ןעמ סָאװ ,וטסייוו

 -קע ןעלוטסינמייהעג םעד טניימעג רע טָאה "?רעטנעצ, ן'טימ
 םעד טנעלפ רע ."ַאילָאװ איַאנדָארַאנ, רעד ןופ טעטימָאק וויטוקעז
 ןופ ןעמָאנ םעד סיוא טדער דיסח ַא יװ ןעדיירסיוא טרָאװ
 .ן'יבר ןייז

 -נעס יד טימ רעליש יד ןופ עליפ ךיז ןעבָאה טוטיטסניא ןיא
 טימ יװ רָאנ סנעטסיימ רעבָא ,טריסערעטניא סעיינ עלענָאיצַאס
 יד ,עניסיילפ יד .טינ ךיוא ױזַא ראגָאז עליפ ןוא .סעיצַאסנעס
 -סרעטעּפ יד ןוא ,ןעקָארוא יד ?טעווערבוזעג, ןעבָאה ,"סעלירבוז,
 .ןעגעלעג טינ האּפ רעקניל רעד ןיא ייז ןענייז ןעטסערא רעגרוב

 -עהעשעג עסיורג טרַאװרע ךילקריוו ןעמ טָאה דנַאלסיוא ןיא (
 םָאה /דלָארעה קרָאי וינא רעד .אקירעמַא ןיא ךילכעוטפיוה ,ןעשינ
 ,גרובסרעטעּפ ןיא טנעדנָאּפסערָאק ןעלעיצעּפס ַא טקישעגקעװַא רַאגָאז
 .ןעבערבסיוא טעוװ עיצולָאװער יד ןעוו ץַאלּפ ן'פיוא ןייז וצ
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 ןוא ןעמתהשאנסיוא ןעוועג ןענייז רָאּפ ַא ךָאנ ןוא קישטָאטס

 -סרעטעּפ יד ןעגעוו ןענעקשוש ךיז ןוא ןהעטש טּפָא ןעגעלפ רימ

 .ןעגנוריסַאּפ רעגרוב
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 -סערַא טרעוו ןעלירב ענרעדליג יד טימ ןַאמ רעננוי רעד
 .לעטָאה 8 ןופ טדניוושראפ עמַאד א -- .טריט

 רעדנאסקעלַא ןופ טױט םעד ךָאנ געט עכילטע ,לָאמנייא

 טָאה סָאװ ,קישטוטיטסניא רעד ,יקסווָאבוקאי טָאה ,ןעטייווצ םעד

 "טדָאטש , ןופ טכַארבעג ,ץלא וצ טניוטעג ןוא לעדיפ טליּפשעג

 -סערַא ןעמ טָאה "אראמנַאד , לעטָאה םעד ןיא :ןעסעיינ ייווצ

 ףיוא ,לעטָאה ס'ָאזנאהטאנ ןופ ןוא ,רענָאיצולָאװער ַא טריט

 -ָאלרעביא ,עמַאד ַא ןעראוועג ןעדנואוושראפ זיא ,סָאנ עשטייט

 יסיוא זיא ן'יקסווָאבוקאי ,ךיש רֶאֹּפ א ןוא טרָאּפסַאּפ ַא גידנעז

 ןהעזעג רע טָאה ןעטרָאד ןוא ,לאזקַאו ן'פיוא ןייז וצ ןעמוקעג

 -רָאפ טָאה רע .רענָאיצולָאװער םעד ןערהיפ ןערַאדנַאשז ייווצ יו

 רעד ןוא ,סיוארָאפ ןעגנַאגעג ןיא רַאדנַאשז ןייא יו טלעטשעג

 ַא טימ ,רעטריטסערא רעד ייז ןעשיווצ ןוא ,ןעטניה ןופ רעטייווצ
 ,םערָא ן'רעטנוא (עליישטַאפ) דעלּפ ןעטגיילעגפיונוצ

 בָאה ןעטרָאד ןוא ן'װוָאלָאקָאס וצ ןעפָאלענרעכירַא ןיב ךיא

 : עדנעגלָאפ סָאד טסואוורעד ךיז ךיא

 רעגנוי רענהעש רעד יוװ רערעדנַא ןייק זיא רעטריטסערַא רעד

 -רעס ןיא ןעמָאנ רע'תמא ןייז ;ןעלירב ענרעדליג יד טימ ןאמ

 -ראפ ןעוועג לָאמַא ןיוש ןיא רע .,דיא א זיא רע ןוא יקסניּפ

 .ןעפָאלטנַא זיא ןוא טקיש

 עמַאד ענעדנואוושרַאפ יד זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ךיוא

 רהיא זַא ןוא ,ריטראווק רעקנאילוהָאּפ רעזנוא ףיוא ךיז טלַאהַאב

 .טמערַא ס'יקסניּפרעס וצ תוכייש א טָאה ךיז ןעטלַאהַאב

 ,עיצַאריּפסנָאק רעקלאוואוס רעד ןיא ןעמונעג לײטנַא טָאה יז

 -נוא טָאה ןעמ ןעוו .ןעבענעננייא טינ ךיז טָאה ןַאלּפ רעד רעבָא

 ,עמרוט רעקלַאװאוס רעד ןיא טצעזענניירא "רוחב הבישי , רעז



 ןעבעל ןייט ןופ רעטעלב 4392

 ןערַאדנַאשז יד .ןעוועג טינ ןעטרָאד ןיוש רענָאיצולָאװער רעד זיא
 יקעװַא םהיא טָאה ןעמ ןוא זיא רע רעוו טסואוורעד ךיז ןעבָאה
 .גרובסרעטעּפ ןייק טרהיפעג

 ןופ רעסַאפרַאפ רעד ,ווָאזָארָאמ יַאלָאקינ ןעוועג זיא סָאד

 ,רע טָאה ,טנַאמרעד ןיוש יוװ ."עגינעק יירד, יד ןעגעוו טכידעג םעד
 -עוו קנַאדעג םעד טכַארבעגניירַא שטיוועלעדנוז ןוא יקסווָאקטַאיװק
 ןיא ןעמונעג לייטנא ךיוא ןיילא טָאה רע .רסיק םעד ןעטיוט ןעג
 .ןעטאטנעטט יד

 -נַאהטַאנ ןופ ןעראוועג ןעדנואוושרַאפ זיא סָאװ ,עמאד יד ןוא
 רעד ףיוא ןעטלַאהַאב טציא ךיז טָאה ןוא לעטָאה ס'ןָאז
 .שטיוָאטַאבויל אנלֶא ,יורפ ןייז ןעוועג זיא ,ריטרַאװק רעקנַאילוהַאּפ

 ךיז יקסניּפרעס ןוא יז טָאה ,ןעלאפעגכרוד זיא ןַאלּפ רעד ןעוו
 ןערהָאפ וצ ךָאנרעד ןעטרָאד ןופ םוא ,אנליוו ןייק טרהעקעגמוא
 זַא טקרעמַאב יקסניּפרעס טָאה געװ ן'פיוא ,נרובסרעטעּפ ןייק
 ךיז טפָאהעג טָאה רע .ךָאנ םהיא ךָאנ ךיז טּפעלש ןָאיּפש ַא
 "נייא טינ רעבָא םהיא ךיז טָאה סע .םהיא ןופ ןעהערדוצסיורא
 -נאד לעטָאה םעד ןיא) טריטסערַא םתיא טָאה ןעמ ןעוו ,ןעבעגעג
 סָאד יז זיא רעבירעד .רהאפעג ןיא ןעוועג ךיוא יז זיא ,(אראמ
 .ןעבילבעג טינ גנַאל יז זיא אקנאילוהאּפ ףיוא ןעדנואוושראפ
 .גרובסרעטעּפ ןייק ןערהָאפעגקעװַא דלַאב זיא יז
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 .גנומכירניה יד -- .סעצָארּפ רעסיורג רעד

 -סירָארעט יד רעביא סעצָארּפ רעד ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע
 -ייצ רענרובסרעטעּפ יד .רסיק םעד טעטיוטעג ןעבָאה סָאװ ,ןעט
 ןוא ,ןעטייהלעצנייא עלַא טימ ןעטכירַאב טקורדעג ןעבָאה ןעגנוט
 ,טרָאװ ןעדעי ןעננולשעג בָאה ךיא

 ןַא ןעבענעג עטנַאלקעגנָא יד ןופ ןעדעי טָאה טכירעג רעד
 ןעבָאה ןוא טנעקיילענ טינ ןעבָאה ייז יו יוזא רעבָא ,טַשקָאװדש
 -- ן'וװָאקַאסיר רעסיוא עֶלַא -- ץלָאטש ןוא טסעֿפ ןעטלַאהעג ךיז
 -ַאילעשז ןָאט וצ סָאװ נינייוו טַָאהעג ןעטַאקָאװדַא יד ןעבָאה
 "ביר ,ךיוא טאקָאװדַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה רעבָא ווָאב
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 -עגנָא עּפורנ רעד רַאפ רערהיפ-טרָאװ םעד ןופ --- טנָאזעגנ רעניט

 טָאה רע ןעוו ,קעווצ ןייז ןעוועג ךילטנענייא זיא סָאד .,עטנָאלק

 -עג טָאה רע עלָאר ַא רַאפ סָאװ טגנַאזעגסיױוא רָארוקָארּפ םעד

 סעצָארּפ רעד טלָאװ םהיא ןהֶא .עיצַאריּפסנָאק רעד ןיא טליּפש

 רע .,טקירדענסיוא ךיז טָאה ַאיַאקסווָארעּפ יו ,"סאלבדוצ , ןעוועג

 סע עכלעוו ףיוא ,תוישק טלעטשעג רעטכיר יד ןוא תודע יד טָאה

 ;ליּפשייב םוצ .,ןערעפטנע ֹוצ טכייל ןעווענ רעמיא טינ ייז זיא

 טָאה גנורינער יד סָאװ ,ןעגנונָאזסױא ןעזעלעגרָאפ טָאה ןעמ

 ןעמָאנ ן'טימ רענָאיצולָאװער ןעטריטסערא ןַא ייב טרַאנעגסיױא

 -רַאכ םעד ןעפַאשרעד 1878 ןיא טָאה רעכלעוו ,נרעבנעדלָאג

 סָאװ ץלַא טגָאזעגסיױוא טָאה גרעבנעדלָאנ .רָאטַאנרעבוג רעווָאק

 רעד זַא ןענַאטשרַאפ טָאה רע ןעו ןוא טסואווענ טָאה רע

 ךיז רע טָאה ,ןיירַא קַאז ןיא טרַאנעגנײרַא םהיא טָאה רָארוקָארּפ

 טינ זיא םעד ןענעוו .ןעננאהעגפיוא ?ערעמעק-שינגנעפענ ןייז ןיא

 .טסואוועג םעד ןופ רעבָא טָאה ווָאבאילעשז .טעטכיראב ןעוועג

 -ָאפעג ,ץנעדורּפסירוי ןופ ןעּפיצנירּפ יד טיול ,רע טָאה ,ָאזלא

 -נעדלָאנ םוראוו גנורהעלקרע ןַא ןעבענ לָאז גנוריגער יד זַא טרעד

 יד .טכירעג ןיא ןעמוק וצ דנַאטשמיא טינ זיא ,תודע רעד ,גרעב

 טזומענ ןעבָאה ייז .טייהנענעלרַאפ ַא ןיא ןעוועג ןענייז רעטכיר

 "טנע וצ םהיא סָאװ ןעטַארַאב ךיז ןוא גנוציז יד ןעכערברעטנוא

 ס'ווָאבאילעשז זא ,ןעוועג זיא רערעייז רעפטנע רעד ןוא .ןערעפ

 .ןערעוו טליפרע טינ ףרַאד גנורעדָאפ

 -ייא טימ ,טלעטשעג טָאה ווָאבאילעשז סָאװ ןענַארפ יד טימ

 ןעצנַאג ןייז טימ ןוא ,טכיורבעג טָאה רע סאוו ,עקירדסיוא ענינ

 ןענידריוקרעמ א טכאמענ רע טָאה ,סעצָארּפ םייב ךיז ןעטלַאה

 .טרעטענראפ םהיא טָאה רוד רעגנוי רעד .קורדנייא

 -ָארוא עניימ טנערעלענ טינ טולָאסבַא נעט ענעי בָאה ךיא

 -יטסניא ןיא ןייז וצ טאהענ טינ דלודענ ןייק בָאה ךיא ןוא ,ןעק

 ךיז ,נָאט ַא לָאמ ייווצ טּפָא ןוא ,נָאט ןעדעי נעלפ ךיא .טוט

 ןענייז סע .ן'וָאלָאקָאס וצ ןעפיולרעבירַא ןוא ןענע'בננ'סיורא

 "אילָאװ איַאנדָארַאנ , יײטרַאּפ רעד ןופ סעיצַאמַאלקָארּפ ןעמוקעגנָא

 ,עסיװעג ַא .?לעידערעּפ ינרָאשט , ייטראּפ רעד ןופ ךיוא ןוא
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 א ןוא ,ןעסאנ יד רעביא ןעפראוואוצ רימ ןעבָאה ייז ןופ לָאצ

 ענייז ןעשיוצ רעדעי -- טלייטוצ ריס ןעבָאה לָאצ עסיוועג
 ,עטנאקאב

 יד םעד ךָאנ ךיילנ ןוא ,?ייטרוא-טיוט רעד ןעמוקענ זיא סע

 טציא ןעמ טעװ ןַאמפלעה איסעה יורפ עשידיא יד זא ,טכירכַאנ

 -ער א ןעװועג זיא ןַאמ רהיא) טרעננַאװש יז ל?ייוו ,ןעננעה טינ

 .(שטיװעקטָאלָאק ןעמָאנ ן'טימ ,רענָאיצולָאװ

 יד ,(1881) לירּפא ןעט16 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא גנוטכירניה יד
 .ןעכָארבוצ ןעצנאנניא ךימ טָאה ענעצס רעד ןופ גנוביײרשַאב

 -יר ןוא וָאליַאכימ ,איאקסווָארעּפ ,שטישטלאביק ,ווָאבאילעשז

 ףיוא ןוא הילת רעד רעטנוא ןעטונימ עטצעל ערעייז --- ווָאקַאס

 -- ןעבעל ןייז טגידנעעג טָאה ייז ןופ רעדעי ױזַא יו ,הילת רעד

 -יק יוזא יוװ ךילכעזטּפיוה .חומ ןיימ ןופ ןעטָארטענּפָא טינ ןעבָאה

 ןיא ןענַאטשענ זיא םהיא ןעגעוו ,ןעברָאטשעג זיא שטישטלַאב

 עכילטע ךיז טָאה ,ןעמאזוצ קירטש רעד טימ ,רע זא ,טכיראב םעד

 -נעה ןעבילבענ זיא רע זיב ,ןעטפול רעד ןיא טהערדענ לָאמ

 "טע ןופ ףיולראפ ןיא ךיא בָאה ענעצס עניזָאד יד .,רעטיוט א ןעג

 .ןעניוא יד רַאפ ןהעז וצ טרעהעגפיוא טינ ךילבעטשכוב געט עכיל
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 .םָארגָאּפ רעטשרע רעד

 ןופ ןעלאפעגנ זיא רסיק רעד יו ,םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא
 -סיוא דַארנטעוװאסילע ןיא טָאה ,עבמָאב רערענָאיצולָאװער רעד

 -ָאו עשידיא-שיסור יד ןיא .ןעדיא ףיוא םָארגָאּפ א ןעכָארבעג

 ןעטייתלעצנייא ךס ַא טקורדענ ןעווענ ךָאנרעד ןענייז רעטעלב-ןעכ

 עטכישעג עניזָאד יד טָאה ןעדיא ייב .ןעלקיטרַא ענעדישרַאפ ןוא

 .םשור ןעסיורנ ַא טכַאמענ

 ,ןעמָארנָאּפ עהייר רענעי ןופ ביֹוהנֶא רעד ןעוועג זיא סָאד

 -יא רעסיורג רעד ןופ ננַאפנָא םעד וצ טרהיפעג ןעבָאה עכלעוו

 טינ רענייק טָאה ןַאד .אקירעמא ןייק ננורעדנַאװסיױוא רעשיד

 -טעוואסילע רעד ןעשינעהעשענ ערעסָאוװ וצ ןהעזסיוארָאפ טנעקעג
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 "עג רעבָא טָאה רע ,המדסה סלא ןעניד טעוװ לַאפרעביא רעדַארג

 ןומ ךיא .ךיז רַאפ ןוא ןַא קורדנייא ןערעייהעגנוא ןַא טכַאמ
 רעדילגטימ עשיריא ערעדנַא יד ןוא רימ ןזא ,ןייז הדומ רעבָא

 -ערעטניא נינייו ץנַאג עטכישעג יד טָאה קָאשזורק רעזנוא ןופ
 .טריס

 ."ןעדיא רַאפ טינ ,ןעשנעמ רַאּפ, ןעטלַאהענ ךיז ןעבָאה רימ
 עלַא וצ .,טרילעּפא םינ זנוא וצ ןעבָאה ןעסערעטניא עשידיא

 :ענייא רָאנ ןוא ,האופר ןייא ןַארַאפ זיא טלעוו רעד ןופ תורצ

 ,זנוא ייב םיללכ עֶלַא ןופ ?ללכ רעד ןעוועג זיא סָאד .םזילַאיצַאס

 זיא ,טריסערעטניא טינ זנוא טָאה םָארנַאּפ רעד זַא ןענָאז

 יד וצ גנוהיצַאב עזָאלניז רעזנוא זיא ,ןהעז ןעלעוו רימ יו .גינעוו

 .רעטייוו ןעגנַאגעג תונברק-םרנָאּפ
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 ןוא ןָאיצנעוװס ןייק עזייר א -- .טוטיטסניא םעד גידנע ךיא
 .טַאלַאמ

 זיא ריס ראפ .סנעמַאזקע יד וצ טנעהָאנ ןעמוקענ זיא סע

 -אב טפראדעב בָאה ךיא .ןעמאזקע רעטצעל רעד ןעוועג סָאד

 וצ רעבָא בָאה ךיא .עלעטש-רערהעל ַא ןוא טַאטסעטַא ןא ןעמוק

 ַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא .דלודעג ןייק טַאהעג טינ רעכיב-רהעל יד

 בָאה ;טלָאװעג טינ ךיא בָאה סָאד ןוא ,ןעלַאפוצכרוד עקיזיר

 ןוא גָאט ךילבעטשכוב .טנערעלעג ןוא חכ א ןָאטעגנָא ךיז ךיא

 סָאװ טריסערעטניא טינ טָאה רימ .טייברַאעג ךיא בָאה טכַאנ

 ,ןע-8 רָאנ ןייז לָאז .ןעמוקאב לע ךיא "סעקטעימטָא , רַאפ

 ןערעוו ןוא עלעטש ַא ןוא םָאלּפיד ַא ןעמוקַאב ,ןעטלאהסיוא יבַא

 .שנעמ רענידנעטשטסבלעז ַא

 .ןע-2 ףיוא ןעטלַאהעגסיוא בָאה ךיא

 -קעריד םוצ ןהענ טפראדעב ןעמ טָאה טַאטסעטא םעד ךָאנ

 ַא--ןעבעגענ םהיא רימ טָאה רע ןוא ,םהיא וצ ןיירא ןיב ךיא .,רָאט

 ןיא רימ ייב .,סעינָאמערעצ ןהֶא -- ריִּפַאַּפ ןעטלָארעגנעמאזוצ
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 ! טײברַאענּפָא רהָאי ריפ טראפ .ננוריסַאּפ עסיורנ א ןעוועג סָאד
 ןייק ןוא .ןעועג טינ בוט םוי ןייק רעבָא סָאד זיא םהיא ייב
 רימ רע טָאה ;טָאהעג טינ ךיוא רע טָאה ןעדיא וצ עביל ליפוצ

 ןעמ טננַאלרעד טסָאּפ ףיוא יו ױזַא טנעמוקָאד םעד טננאלרעד

 סָאד .טגָאזעג טינ ייברעד טרָאוװ ןעכילדניירפ ןייק .ףירב ַא ךייא

 .ןעסָארדרַאפ ךימ טָאה
 גידנעהעג ,טרהעלקעג ךיז ךיא בָאה -- ! רעדרעמ ַאזַא --

 .טינ סָאד טָאה להיפעג קנופ ןייק --- ףיוה ןעסיורגנ ן'רעביא

 : ט'רוסמ'עגנָא ךיז ךיא בָאה ךיילנ ןוא

 טסריסערעטניא וד זַא ,וטזיב טסילַאיצַאס רענהעש ַא --
 !ןעכַאז עכלעזַא טימ ךיז

 -רעביא רעליש םעד ייב ןעמ טָאה טוטיטסניא ןענידנע םייב
 ןעבעגעגנ םהיא טָאה ןעמ ןוא םויטסָאק ןעצרַאוװש ןייז ןעזָאלעג

 ךיא בָאה טלענ לעסיבַא .ןמוזמ לעבור 60 ןוא שעוו רָאּפ ייווצ
 ןיימ רובכל ךיא בָאה ,ָאזלַא .ןעקָארוא טַאװירּפ עניימ ןופ טַאהעג

 ַא--ערַאװ עכיליורג ,ופ םויטסָאק ַא ןעכַאמ טזָאלעג ךיז ןענידנע

 ,טיירב רהעז ןעוועג ןעטנוא ןענייז עכלעוו ,ןעזיוה טימ קָאר ןעננַאל

 "עג ךיז בָאה ךיא ןוא -- ךָאנ עדָאמ רענידסלָאמאד רעד ךָאנ

 עמַאמ ןייפ .םרישד-רעמוז םעיינ ַא ןוא טוה ענעיורטש א טפיוק
 "וק ןעלָאװקענ ןוא "ץירּפ רעצנַאנ ַא, ןיב ךיא זא ,טנָאזעג טָאה

 ,רימ ףיוא נידנעס

 עשידרערעטנוא עיינ א ןעדנירג וצ ןעסָאלשַאב טָאה ןעמ

 ,ןַאמ א ןעבָאה טפראדעג ןעמ טָאה וצרעד .קסנימ ןיא יירעקורד
 עלָאר יד ןעליּפש רהיא ןיא ןוא ריטרַאװק יד ןעגניד לָאז סָאװ

 ,ןע'ץארנג ףיוא ןלאפענ זיא ל?הַאװסיױוא רעד ןוא ,סָאבעלַאב ןופ
 פאוש ןופ ןעטנאקאב א סלַא טנַאמרעד ןעביוא בָאה ךיא ןעכלעוו

 ייב עלעטדעטש ַא ,טַאלַאמ ןיא טניואוועגנ טָאה רע .סענאדַאב

 .אנליוו ןופ ?יימ סקעז

 -ער רעשידיא א ןוא ץארנ טָאה רעהירפ רהָאי רֶאּפ ַא טימ
 רעציפָא ןא טיירפַאב ,שטיװעלעסָאי ןעמָאנ ן'טימ ,רענָאיצולָאװ

 טָאה ןעמ ואוו ,עמרוט ַא -- "רעמונ ןעטנהעצרעפ, םעד ןופ
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 רעציפָא םעד ןעבָאה ייז .עטריטסערַא עשיטילַאּפ ןעטלַאהעג
 עלעגניא ס'ץַארג ןעבענענ םהיא ןוא יורפ סלַא טלעטשרַאפ

 ןיא רע ןוא ,גנילגייפ ןייק ןעוועג טינ זיא ץַארג .,סיוש ן'פיוא

 .עיצולָאװער רעד רַאפ ףרַאד ןעמ סָאװ ןָאט וצ ןעוועג טיירעב

 םהיא ןוא ן'ץַארג וצ ןערהָאפ וצ טגיילענרָאפ ןעמ טָאה רימ

 ןעמונעגנָא עבַאנפיוא יד בָאה ךיא ןוא .עלָאר יד ןענָאלשרָאפ

 .דיירפ טימ

 "ראּפ רעד ןופ ןערעוו טעדנירגעג טלָאזעג טָאה יירעקורד יד

 בָאה ךיא זַא ,טינ רעבָא טסייה סָאד ,?לעידערעּפ ינרָאשט , ייט

 איַאנדָארַאנא רעד וצ טינ ןוא ײטרַאּפ רעזיד וצ אקוד טרעהעג

 ןענאטשראפ רהָאלק טינ בָאה ךיא זא ,זיא תמא רעד ."אילָאװ

 בָאה שיטערָאעט .ןעײטרַאּפ ייווצ יד ןעשיווצ דישרעטנוא םעד

 רעבָא -- רעגינייוו רעדָא רהעמ -- ןענַאטשראפ ָאי סָאד ךיא

 ייב זיא ,ןעטייהלעצנייא עשיטקַארּפ וצ ןעמוק טגעלפ סע ןעוו

 "עג ןענייז סעיצאזינַאגרָא ייווצ יד ,ּפָאק ןיא ןַאמוט ַא ןעוועג רימ

 סנייא ץלַא ןעוועג זיא רימ ןוא ,ןעגנוהיצַאב עכילדניירפ ןיא ןעוו

 .יד יצ ,יד יצ ---

 ַא סלא קאשזורק רעזנוא טימ ןעוועג ךיוא זיא עכלעז סָאד

 יד .ןעײטרַאּפ עדייב טימ טריזיטַאּפמיס טָאה רע .ןעצנאג

 ךיז טָאה יז ןוא ערעגיטעט יד ןעוועג זיא "אילָאװ איאנדָארַאנ,

 "ניא קָאשזרק םעד יז טָאה ;רערהעמ ךס א ןערעה טזָאלעג

 טימ רע טָאה רעבָא טריזיטַאּפמיס .רהעמ ךס א טריסערעט

 .ןעדייב

 ע'תמא טַאהעג ןעבָאה סָאװ ,רעדילגטימ ןעוועג ןענייז סע

 רעבָא יא ?להָאצ רעייז .ננוהיצַאב רעזיד ןיא ןעננוגייצרעביא

 ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעװעג ךיוא ןענייז סע ,ןיילק ןעוועג

 רעדָא "סעצלָאװָאנדָארַאנ, עטגייצרעביא ןייז וצ טרידנעטערּפ

 ןייק בָאה ךיא .ןעגעוו עדָאמ ןופ רָאנ ,"סעצלעידערעּפ ינרָאשט ,

 גינעו וצ ןעװעג ןיב ךיא .טכַאמעג טינ ןעלעטשנָא עשלַאפ

 -ַאז עכלעזא ןיא גנוניימ עטמיטשאב א ןעבָאה וצ טלעקיווטנע

 טגעלפ ןעמ ןעוו .ןענרָאברַאּפ טינ םענייק ןופ סָאד בָאה ןוא ,ןעכ

 טימ ןערעהוצ ךיז ךיא געלפ ,ןענארפ ײטרַאּפ ןעגעוו ןעריטאבעד
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 פעזא ןופ רימ זיִא רערהעלק .,טייקמזאקרעמפיוא רעטסערג רעד

 .ןעראוועג טינ לָאמ ןייק רעבָא ןעטאבעד עכ

 ירעבונ רענליוו ,ןאיצנעווס ןיא טשרעוצ ךיא ןיב ןערהָאפענ

 ןעמָאנ ן'טימ רבח-סאלק ַא רעניימ טניואוועג טָאה סע ואוו ,עינ

 ףןעטפירש ערענָאיצולַאװער טכארבענטימס בָאה ךיא .,קאילַאּפ

 ןוא ,דניירפ עטיורטרַאפ עכילטע ןעמונעגנעמשאזוצ טָאה קַאילַאּפ

 ,ץַאלַאּפ םענעזָאלרַאפ א ןיא ,טדָאטש ן'רעטניה קעווא ןענייז רימ

 ,עיסוקסיד ַא ןוא גנוזעלרָאפ א טַאהעג רימ ןעבָאה ןעטרָאד ןוא

 -אמ ןייק ןערהָאפעג ,רהופ ַא ףיוא ,ךיא ןיב ןאיצנעווס ןופ
 ן'םיוא .דלַאװ ךרוד ןערהָאפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ,טאל

 טקייוװעגכרוד ןיב ךיא .ןעגער-סגַאלש ַא טּפאכעג זנוא טָאה געוו

 ןעוועג זןיא שולעּפַאק רענעיורטש רענשזאוו ןיימ ןוא ,ןערָאװעג
 ,עמשטערק ַא ןיא טלעטשענּפָא ךיז ןעבָאה ריס .,ןעהערדוצסיוא
 ןופ ךיור םעד טימ ןוא םירעיּפ טימ לופ ןעוועג זיא עכלעוו
 טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוװעג זיא ךיור רעד ;סעקלויל ערעייז
 -ָאעג םיוק בָאה ךיא .סייוש עשירעיוּפ ןופ ךורג ןערעווש א
 טינ בָאה ךיא ןוא שיווטיל טדערענ ןעבָאה םירעיוּפ יד .טמעט

 עלא ןיא ?עמוט ַא ןעװעג זיא סע  טרָאװ ןייק ןענַאטשרַאפ

 ,םישוח עניימ

 -ענ ןענייז רימ ןוא ,טרעהענפיוא ןענער רעד טָאה ךילדנע
 טסרָאיװ רֶאּפ ַא ייב ןעטלאהעג ןעכָאה רימ ןעוו .,רעטייוו ןערהָאפ

 רעזיד ןופ .ןעסָאגוצ רעדיוו ןענער רעד ךיז טָאה ,טַאלַאמ ןופ

 ןופ דליב ַא ןעבילבענ ןורכז ןיימ ןיא ןזיא עזייר רעד ןופ לייט
 ייז ןענער ןעכילקערש םעד ןיא ןעהעג ייז יו ,סעטרעיוּפ יירד

 יד ןיא רעבָא ייז ןעגָארט ייז ,ךיש ןעבָאה ייז .,סעוורָאב ןעהעג

 .טנעה

 .טַאלַאמ ןיא ןעמוקעננָא ךיא ןיב ךילדנע

 "רעד ןוא ,ץַארנ טניואוו סע ואוו ןענערפ ןעמונענ בָאה ךיא

 ,רעטסנעפ עֶלַא ןופ רימ ףיוא טקוק ןעמ יװ ןהעזענ ךיא בָאה ייב

 ,"טנארפ, א .טנעכערַאב שירַאנ ןעוועג זיא עדזַאי עצנַאג יד

 לעטדעטש עניטייצרַאפ ַא ןיא ןײרַא טרהָאפ ,ץַאק עסַאנ ַא יו סָאנ
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 א ןעטראד טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ַא טכוז ןוא ןעגער-סנאלש ַא ןיא

 ! רענָאיצולָאװער ַא רַאפ רשפא ןוא ,סרוקיּפא ןא ראפ םש

 "ראווש טימ ןַאמרעגנוי א --- ןענופעג םהיא ךיא בָאה ךילדנע

 טימ ,ןעגיוא עמַאזגנַאל ,עגירכעלייק טימ ,סעצנָאװ ןוא רָאה עצ

 "עװ טלהעצרעד םהיא בָאה ךיא .םינּפ ןעמהענעננא ,ןערלימ א

 .ןעראוועג הצורמ ךיילנ זיא רע ןוא ,ךיז טלעדנַאה סע סָאװ ןענ

 ינַארפ, ןיימ ןעמ טָאה ,םייהַא קירוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ןוא ,ןעכַאמ טכערוצ ןעבענקעװוַא טזומעג שולעּפַאק "ןעקסווָאט

 ןַא טימ רָאג ןעמוקעגסױרַא זיא רע זא ,ןעװעג זיא ףוס רעד

 ןעטמיטשַאב ַא ןהָא ,טגאזעג רעגיטכיר ; רעהירפ יו ןָאסַאפ רעדנַא

 יז טָאה ,רימ ףיוא ןהעזרעד םהיא טָאה עמַאמ ןיימ ןעוו .ןאסאפ

 עמהומ ןיימ .גנולפייווצראפ ןופ טנעה יד טימ ןָאטעג שטַאּפ ַא

 בָאה ךיַא רעבא ,רעהירפ יו רענהעש ךָאנ זיא סע זא ,טגאזעג טָאה

 .טינ סָאד טניימ יז זַא ןעוועג רשוח

,2 

 ןיא = .ךיז ןענעגעז רעד --- .גרובסרעטעּפ ןייק רהָאפ ךיא

 =- .גורפ -- .עמהומ ןוא רעטעפ ןיימ --- .גרובסרעטעּפ

 .רצוא ןא -- .טַאלבדלָאג -- .רעדורב ס'ווָאלָאקָאס

 "רערהעל ןיימ ןעבָאה לָאז ךיא ואוו ,"עינעשטאנזאנ , יר

 ףימ טָאה ןעמ ."לעטישטעּפָאּפ , ם'נופ ןעמוקעגנָא זיא ,עלעטש

 .עינרעבוג רעקסבעטיוו ,שזילעוו ןיא טקישעג

 עלעטש רעד ףיוא ןערהָאפ .ינוי עדנע ןעועג זיא סָאד

 וצ גיטױנ ןעװעג זיא סע .טסוניוא ןיא טפראדעב ךיא בָאה

 ויא ,ָאלא .װ .ז .א ,שעוו ,רעדיילק ףיוא טלעג לעסיבא ןענירק

 ,בייל םייח לעקנָא ןיימ וצ ןערהָאפ רעהירפ לָאז ךיא זַא ןעבילבעג

 .ןעסנאניפ טימ ןעפלעהסיורַא רימ לָאז רע ,גרובסרעטעּפ ןיא

 עניימ ףיוא טָאה טאלאמ ןוא ןאיצנעווס ןייק עזייר ןיימ

 וא טניימעג ןעבָאה ייז .קורדנייא ןייק טכאמענ טינ ןערעטלע

 עזייר ןיימ ,טרָאטש ןופ ?יימ רֶאּפ א רבח ַא ייב ןעוועג ןיב ךיא
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 יסַאּפ עשירָאטסיה א ןעוועג ייז ייב זיא גרובסרעטעּפ ןייק רעבָא

 רימ ףיוא ןעקוק וצ ןעוועג טניואוועג ץלא זיא רעטומ ןיימ ,גנור

 יסרעטעּפ ןיא רָאג ךיא רהָאפ ָאד ןוא ,דניק ןיילק א ףיוא יו

 !םַאד עיבעט ַאי רעצנַאג ַא !גרוב

 .ןעטיילנאב ךימ ןעמוקעג ןענייז עמהומ ןיימ ןוא רעטעפ ןיימ

 .ןעטעברעביא םהיא ןוא ןעטַאט םוצ ןהעגוצ טלָאװעג בָאה ךיא

 עמַאס יד .ט'נשקע'עגנייא רימ ייב ךיז טָאה ץרַאה יד רעבָא

 רעטעפ רעד ןוא ,םהיא וצ טּפוטשעג ךימ ןעבָאה עמהומ יד ןוא

 ןיימ ןענעג ,רעבָא ךיז בָאה ךיא .ןעטעבעג רימ ייב ךיז טָאה לכימ

 .טרָא ןופ טרהירעג טינ ,ןעליוו

 ןעכאז עניימ ןעקַאּפנייא ןעמונעג ןיילַא טָאה עטַאט רעד |

 םהיא טייהרעטמעשרַאפ ןוא ,םהיא וצ ןעננאנעגוצ ךיא ןיב ןַאד

 ,ט'גשסע'ראפ ךיז רע טָאה טציא רעבָא ,ןעטיילנַאב ךימ ןעטעבענ

 טינ רע זיא לאזקאוו םוצ רעבָא ,טקַאּפרַאפ רע טָאה ןעכַאז יד

 .ןעננאגעג

 ?עוו ךיא --- רעטעפ רעטונג ןיימ טגָאז --- ,רעטלַא ,םוק ---

 .לאזקאוו םוצ ןעמענ ךיד לעװ ךיא .עטַאט ןייד ןייז

 .ןערהערט טימ לופ ןערָאװעג םהיא ייב ןענייז ןעגיוא יד ןוא

 קנַארק זיא רעכלעוו ,רעניימ ?כימ רעטעפ רעבלעז רעד זיא סָאד

 .עידעגַארט "ס'קישטנַאמנעגנוי ןעצרַאװש , םעד ןופ ןערָאװעג

 םעד ץוח ַא ,זנוא ןופ טירט עכילטע ןעוועג זיא לאזקאוו רעד

 .עמומ יד ןוא עמַאמ יר טיילגַאב ךימ טָאה ,רעטעפ

 ךיילג .ןעגרָאמהירפ ַא ןיא גרובסרעטעּפ ןיא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 עסיורג ַא זיא סָאד זַא ןעלהיפ טנעקעג ןעמ טָאה לאזקאוו םייב

 ןופ ּפָארַא ןיב ךיא ןעוו .ףרָאד ַא זיא אנליוו רעכלעוו ןענעג ,טדָאטש

 עכלעוו רעמונ א ןעבעגעג רעקסייצילַאּפ א רימ טָאה ,לאזקאוו

 יד ןעטלַאה וצ םעטסיס רעד ןופ לייט ַא) ןעמענ וצ עקשזָארד

 .(גנונדרַא ןיא סעקישטשזָאװזיא

 חיר רעד יו רערעדנַא ןא רָאנ זיא נרובסרעטעּפ ןופ חיר רעד

 ךיו טָאה רימ ןוא ,גָאט רעסייה ַא ןעוועג זיא סע ,אנליוו ןופ

 אפוג סָאד יו ױזַא סעּפע ןוא ,עלָאמס טימ טקעמש סע זא טבודעג
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 ןופ טייקגניטכיוו ןוא טייקסיורג רעד וצ תוכייש ַא טַאהעג טלָאװ

 ןײזטסוַאװַאב םעד ןופ ןעגנורּפשעג זיא ץרַאה ןיימ .טדָאטש רעד

 .גרובסרעטעּפ ןיא ןיב ךיא זא

 --- ! ןערהָאּפכרוד ןעלעוו רימ סָאװ ןעסַאג יד ןָא רימ טפור ---

 רהיא --- ,קישטשזָאװזיא םוצ ןָאטעג יירשעג ַא ענשזַאװ ךיא בָאה

 .ייהט ףיוא ןעמוקַאב טעוװ

 ןוא ,ןעמָאנ םעד ןעהירשעגסיוא רע טָאה סַאג רעיינ רעדעי ייב

 רוטַארעטיל רעד ןופ טנַאקַאב ןעוועג רימ ןענייז ןעמענ יר ןופ עליפ

 .ןעגנוטייצ יד ןופ רעדָא

 ,קירבַאפ רעד ףיוא רעטעפ ןיימ וצ ןעמוקענ ךיא ןיב ךילדנע

 ,ןעמונעגפיוא טוג רימ טָאה רע  ,סַאג רעװָאדַאפ-סיורג ףיוא

 ,ןָאט ַא ןעגנולקעג ץלַא טָאה טייקכילדניײרפטסַאנ ןייז ןיא רעבָא

 .לענניא ַא וצ טדער ןעמ ןעכלעוו ןיא

 ןעשנעמ להָאצ עשביה ַא טייבראעג טָאה קירבַאפ רעד ףיוא

 יד ןעװעג ךיוא זיא עדייבעג רעבלעזרעד ןיא .,ןעסור עלַא --

 -רעמוז ַא ףיוא טניואוועג עילימַאפ יד טָאה רעבָא ןַאד .הריד

 -ייא רעדנאלניפ םעד ףיוא עיצנַאטס ַא ,יקרעזָא ןיא ריטרַאווק

 טימ ןוא רימ טימ רעטעפ רעד זיא דנעווַא ןיא ןוא .ןהַאבנעז

 רימ טָאה ןעטרָאד .ןיהַא ןערהָאפעגקעװַא רעדורב ַא ס'יורפ ןייז

 עטעדיילקעג ןרעדָאמ ץנַאג ַא ,עמולב הנח ,יורפ ןייז ןעמונעגפיוא

 ראפ ןוא ,סקעז רהָאי ַא ןהעזעג טינ רהיא בָאה ךיא  .יורפ עננוי

 ן'פיוא רענשזַאװ ןוא רעטנַאנעלע ןערָאװעג יז ןיא טייצ רעזיד

 רעבָא ,רעטעפ רעד יו רעסעכ שיסור טדערעג טָאה יז .ןהעזסיוא

 .טוג גידנעטשלאפ ןופ טייוו ךיוא

 ַא ןוא ךעלנניא ייווצ -- רעדניק יירד טאהעג ןעבָאה ייז

 יד ,ַאקשטָארעיװ טניואוװעג ךיוא טָאה ייז ייב ןוא ,עלעדיימ

 יא עכלעוו ,ערעמ עמהומ רענהעש ןיימ ןופ המותי עגירהָאי-ןעביז
 ַא סלַא .טכוזדניווש ןופ ןעברָאטשעג רעהירפ רהָאי רֶאּפ ַא טימ

 עקניצרַאװש טימ עלעדייס א -- אאקשטָארעיװ טָאה המותי

 ןעלעיצעּפס ַא ןוא תונמחר ןעפורעגסיורַא רימ ןיא --- ךעלעניוא

 רעדניק ערעדנַא ירד טימ ןוא רהיא טימ בָאה ךיא .,סערעטניא
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 ייז סָאװ ןעוועג אנקמ ייז בָאה ךיא ןוא ,שיסור ףיוא טדערעג

 .ןעדייר טינ שידיא טרָאװ ןייק ןענעק

 ןעטרָאד ךיז טָאה ץֹלַא ןוא ,עסיורג ַא ןעוועג זיא עשטַאד יד

 ןעמוקעג ןענייז גאטנוז ..שיאעּפָארײא, ןוא טיירב טרהיפעג

 רעטמהיראב רעד ןעוװעג ןיא ייז ןופ רענייא ןוא ,טסענ עכילטע

 רוניפ רעקיד:טינ ,רעכיילג א טימ ןַאמ רעננוי ַא ,נורפ טעאּפ

 רע .םינּפ ןעשידיא-טכע-טינ ,ןעגיטכיל ,ןעסייו ַא טימ ןוא

 ןיא סָאד .טוטיטסניא רעזנוא ןענעװו טגערפעג רימ ייב טָאה

 ,םהיא ןעגעוו קנעדעג ךיא סָאװ ץלַא

 ן'טימ רעלטסניק-ןָאילאדעמ א ןעמוקניירא ךיוא טנעלפ סע

 טַאהעג ןַאד טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעגנוי ַא ןוא ,סעכילירג ןעמָאנ

 עשידיא-שיסור יד ןיא רעטייבראטימס סלַא ןעמָאנ ןעשביה ַא

 ןוא רעטעפ ןיימ טָאה ,טקרעמַאב בָאה ךיא יו ,.רעטעלבךןעכָאװ
 .טפַאשלעזעג עטנענילעטניא טאהענ בעיל עמהומ ןיימ

 רעד סלַא ןעלעטשרָאפ ןעדעי רַאפ רימ טנעלפ רעטעפ רעד

 טימ ץלָאטש ןעוועג זיא רע ןוא ,רעטסעווש רעטסטלע ןייז ןופ ןהוז

 ,לענניא רענליוו רעמירָא ןַא ,קינעמילּפ א רענייז זַא ,טקַאפ םעד

 .געװ ןעטנענילעטניא ַא ףיוא טייבראעגנפיורַא ןיילַא ךיז םָאה

 ןעוועג ןענייז עשטאד רעד ףיוא ןעוו לָאמ סעדעי ןעוועג זיא ױזַא

 ,ן'רסומ נידנעטש רימ ןענעלפ עמהומ יד ןֹוא רע רעבָא .טסענ

 ."לאיצניווָארּפ , א ןיב ךיא סָאװראפ

 רע טָאה -- רענליוו ערעזנוא טימ ךַאז ענידריווקרעמ ַא --
 ,ןעטעטיסרעווינוא ניצנַאװצ ןענידנע ןענעק ייז --- טגָאזעג לָאמַא

 רעדָא וועיק ןופ ןעמוק סָאװ יד .ןעלַאיצניוװָארּפ ץלַא ייז ןעביילב

 ,ןעניימ ןעמ ןעק ייז ףיוא ,ןעשנעמ ערעדנַא ץנַאנ ןענייז סעדָא

 .רענרובסרעטעּפ ןענייז ייז זַא

 רֶאּפ ַא ןעטעב וצ ?עקנָא םייב ןעבילקענ ךיז בָאה ךיא

 םהענעגנַא טינ ןעוועג רעבָא רימ זיא סע ,לעבור םרעדנוה
 ןופ טניײלעגּפָא עיצַארעּפָא יד בָאה ךיא ןוא ,ןָאט וצ סָאד

 .נָאט וצ גָאט
 םהיא טימ ףךיא ןיב ,קיטשהירפ ךָאנ ,הירפרעדניא ןעדעי

 ,יקרעזַא ןיא קירוצ -- דנעווא ןיא ןוא ,טדָאטש ןיא ןערהָאפעג
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 עטסעב יד ןיא ןעסע טרהיפענ ריס רע טָאה טדָאטש ןיא

 רעשידיא רעטסעב רעד .עשידיא ןוא עכילטסירק ,ןענארָאטסער

 ואו ,סע'סאראכ ןעוועג ןַאד ןיא גנרובסרעטעּפ ןיא ןַארָאטסער
 .טיילסטפעשענ עשידיא עכייר ןעביילקנעמַאזוצ ךיז ןענעלפ סע

 ,לָאמ רַאֹּפ א ןעוועג ןעטרָאד רימ ןענייז

 ;רימ וצ רע טנָאז לָאמנייא

 ןעבָאה טספרַאד ֹוד זַא ,םינּפ ןייד ףיוא העז ךיא --

 ! לאיצניווָארּפ ַא טרָאפ ? ךיז וטסמעש עשזיסָאװ ,לעבור עכילטע

 ךיא ןוא .ףרַאד ךיא ?לעיפיו טנערפעג רימ ייב טָאה רע
 ךימָאל ָאט ,ןָא ןיילַא רימ טָאב רע ביוא, : טרעלקעג ךיז בָאה

 רימ ייב ךיז טָאה טדערעגסױרַא רעבָא ."רהעמ סָאװ ןעטעב ןיוש
 ,טפראדעג בָאה ךיא יװ רענינייוו ךָאנ

 ,טנָאזעג ךיא בָאה --- ,גיצפופ ןוא טרעדנוה ---

 .ננוצ םעד ןעסייבּפָא טלָאװעג ךיז ךיא בָאה רעהכָאנ

 ַא ןעפיוק "דַאיר ינניטסָאנ  ןיא ןעננאגעג רימ טימ זיא רע

 -ענכרוד רימ ןענייז גידנעהענייברַאפ ,קַארפ "יקסלעטישטוא ,
 ,עכילטסירק ץלַא ,רעדיילק-ןעמַאד ןופ ןעמָארק ענעדישראפ ןעגנַאג

 ,(סגנימירט) יירעטנעמיזָאּפ יד טכַאמעג טָאה רע עכלעוו רַאפ
 ,ץלָאטש טימ נידנעגָאז ,טלעטשעגרָאפ ךימ רע טָאה םוטעמוא

 -ענסיוא בָאה ךיא ןַא ןוא ,קינעמילּפ ַא רענייז ןיב ךיא זַא

 .רערהעל ףיוא טרידוטש

 ,לַאיצניװָארּפ ַא6 !טרעלקענ ךיז בָאה ךיא יווװ קנעדענ ךיא

 *! ךימ טימ ץלָאטש רע זיא ךָאד ןוא ,וצרעד רעקָאסָאק ַא ךָאנ ןוא

 -רענעמ ןופ ןעטיילק ןעשיוצ טיירדענ ךיז ןעבָאה רימ

 -לעטישטוא , ןענופעג טָאה רע זיב ,ערענעלק ,ערעסערג ,רעדיילק
 .ןעקַארפ "יקס

 ךיז ?עקנָא ןיימ טָאה ןעטסָאמעננָא םענייא בָאה ךיא ןעוו

 : לוק ן'פיוא טכַאלוצ

 רעטלַא ,ןערהָאי טבעלרעד !קינווָאנישט רעצנַאג א --

 !ּפענק ענעשעמ טימ קארפ ַא ןיא
 טימ טעװ רע בוא זַא ,טרעפטנעענ ןייב םהיא בָאה ךיא

 .טלעג ןייז ןוא קַארפ ןייז טינ ךיא ףרַאד ,ןעדייר ױזַא רימ
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 ןעבָאה רימ ןוא ,ןעטעבענרעביא גיסַאּפש ךימ טָאה רע
 .טסַאּפענ טונ רימ טָאה סָאװ ,קארפ ַא ןעבילקעגוצ

 "רַאפ ַא ס'ןוָאלָאקָאס טניואוועג טָאה גרובסרעטעּפ ןיא

 טָאה ָאלָאקָאס .,רעדורב רערעגניא ַא ןוא רעטסעװש עטארייה

 ס'וָאלָאקַאס ,טכוזַאב ייז בָאה ךיא ןוא ,סערדא רעייז ןעבעגעג רימ

 רימ טימ טָאה ןוא ,גרובסרעטעּפ ןעזיוועג רימ טָאה רעדורב

 .ןעדנוטש עליפ טכארברַאפ

 ןופ ןעלייצ ןוא ןעלייצ ערעייז טימס ןעסַאג עטיירב יד

 עטעדײלקעג:שיאעּפָאריא ןעמָארטש יד ;ןערעיומ עכילטיור

 -ייוצ עטקַאּפעג יד ;רעהעניסופ עטלעדמעהַאב-טיור רעדָא

 -נעמונַאמ ,ןעצַאלַאּפ ,ןעכריס עגיזיר יד ;סיײװמַארט עגידנערָאג

 ; ךייט ןעטיירב ן'פיוא ךעלפיש-ףּפמַאד יד ןוא ןעקירב יד ;ןעט

 ןיא ץלַא -- םעהטָא עלָאמס רעד ןוא שיסור עטדערעג-ךייוו יד

 סָאװ קורדנייא םעד טכַאמעג רעפיט העש עדעי טָאה םענייא

 .טכַאמעג רימ ףיוא טָאה גרובסרעטעּפ

 עסיורג ַא זַא ,ואוו ץענרע ןעזעלעג רעדָא ,טרעהעג בָאה ךיא

 יו רעקיטראסיורג ןוא רעסערנ רָאפ ךיז ןעמ טלעטש טדָאטש

 ןעמ ןיא ,ןיהַא טמוק ןעמ ןעוו ןזַא ןוא ,ן'תמא ןיא ןיא יז

 ןוא "?טשיוטנע וטזיב,ה :טנערפעג ךיז בָאה ךיא .טשיוטנע
 "!רָאה ַא טינ !ןיינ :טרעפטנעעג ךיז בָאה ךיא

 רַאּפ ַא רַאפ טלעטשענרָאפ רימ טָאה רעדורב ס'ווָאלָאקַאס

 -רא ןעפורג ייוצ ראפ ךיוא ןוא ,ןערענָאיצולָאװער-ןעטנעדוטס

 .אדנַאנַאּפָארּפ א טרהיפעגנָא טָאה רע עכלעוו ןעשיווצ ,רעטייב

 א ףיוא טכַארברַאפ ןעצנַאגנא טעמכ רימ ןעבָאה גָאט ןייא

 דנעוַא ןיא ןוא ,"אוועינג רעד רעביא ךיז גידנעפיש ,עקדָאל

 ן'םיוא רעטייברא עּפורנ ַא טימ ערעשטעוו ןעסעגעג רימ ןעבָאה

 .ךייט ןופ גערב

 סָאװ טסיינ ןעכילרעדירב םעד ןופ ןעווענ טקיצטנע ןיב ךיא

 ןעבָאה ייז סָאװ עביל רעד טימ ןוא ,ייז ןעשיווצ טריטסיזקע טָאה

 .ן'וָאלָאקָאס וצ ןעזיוועגסיױורַא

 וצ טנעהַאנ יזַא ןיוש ןענייז ןעסַאמ יד זא דלַאב יו ---
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 בָאה -- ,ןערעיודעג טינ גנאפ ןיוש ףראד ןאד ,אדנאגאּפארּפ רעד

 .ן'ווָאלָאקָאס וצ טגָאזעג ךיא

 "קעלא ואוו ,לַאנַאק יקסנינירעטַאקעי םעד טכוזאב בָאה ךיא

 ןענַאטשעג ןעטראד זיא'ס .ןעלאפעג זיא רעטייווצ רעד רעדנאס

 -ַאב ךיא בנָאה ךָאנרעד .םהיא ךָאנ לָאמקנעד רעגיפיולרָאפ ַא

 .ןערלעה ערעזנוא ןעגנאהעג טָאה ןעמ ואוו ,ץַאלּפ םעד טכוז

 "עג ןַאד טָאה גדובסרעטעּפ ןופ עימעדַאקַא טסנוק רעד ןיא

 םהיא טימ ןוא .טַאלבדלָאג עלעקנַאי רבח רעטלא ןיימ טרידוטש

 "אקא יד ןעזיוועג רימ טָאה רע .ןהעזעג טּפָא ךיוא ךיז ךיא בָאה

 סאוו ,טייצ רעד ראפ ,רעדליב ענעדישראפ טרהעלקרע ןוא ,עימעד

 טכאמעג רע טָאה ,טרָאטש-טּפױה רעד ןיא טכארבראפ טָאה רע

 .גנולקיווטנע עניימעגלא ןיא ןוא טסנוק ןייז ןיא טירשטראפ ליפ

 ראפ ןענייז סאוו ,ןעכאז עליפ טרעהעג סהיא ןופ בָאה ךיא ןוא

 ,טנאסערעטניא ןוא יינ ןעוועג רימ

 םעד ףיוא ןעגנַאגעג רימ טימ זיא ווָאלָאקַָאס רעגנוי רעד

 ןעמָארק ןעוועג ןַאד ןענייז סע ואוו ,"קָאניר יקסווָארדנַאסקעלַא

 טלָאװעג ךיא בָאה עלעטש-רערהעֿכ ןיימ ףיוא .רעכיב עטלַא ןופ

 טלעמַאזעגנָא ןיוש ךיא בָאה רעכיב עגינייא .קעטָאילביב ַא ןעבָאה

 .עגינייא ךָאנ ןעפיוק טלָאװעג ךיא בָאה ָאד ןוא ,אנליוו ןיא

 יד ןעקוקַאב ןעמונעג ןוא םָארק ַא ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז רימ

 -ערווָאס , עטלַא טימ גרעב ייווצ ןהעזרעד ךיא בָאה דלַאב .סעצילַאּפ

 ןעוועג זיא יקסוועשינרעשט ןעכלעוו ןופ לַאנרושז רעד --- "סקיננעמ

 ןוא קעּפ ייווצ יד ןעמונעג רעדנַאנַאפ בָאה ךיא .רָאטקאדער רעד

 ,"קיננעמערווָאס , ןעגנַאגרהָאי ייווצ ! רצוא ן'תמא ןא -- ןענופעג

 ןופ גנוצעזרעביא ס'יקסוועשינרעשט ןעטלַאהטנע ןעבָאה עכלעוו

 עטמהיראב ענייז טימ עימָאנָאקע עשיטילַאּפ ס'לימ טראוטס ןַאשזד

 "נעד רעטמהירַאב רעד טָאה ןעציטָאנ עזיד ןיא ! וצרעד ןעציטָאנ

 יד ןיא שינגנעפעג ןיא טרעטַאמעג רעטציא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעק

 עשיטסילַאיצַאס ענייז טכַארבעגסױרַא ,ריביס ןופ ןעדנעגעגנ עטייוו

 ןעבָאה ןעלקיטרַא ערעייט ערעדנַא ענעדישרַאפ ןוא .ןעקנאדעג

 -רעביא עשיטירק ,ןעגנולהעצרע : ןעטלַאהטנע ןעגנַאנרהָאי ייווצ יד
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 עשימָאנָאקע ,עשיטיִלָאּפ רעביא ןעגנולדנַאהֿפָא עטסנרע ,ןעקילב
 ןענָארטעג ןעבָאה ייז ןופ עכילטע ןוא .םינינע עשינַאלָאיצַאס רעדָא
 םענעטירשעגטרָאפ םעד ייב ןערהָאי רע-00 יד ןיא ןענייז סָאװ ןעמענ
 .ןערָאװעג גילייה דנַאלסור ןופ רוד ןעננוי

 סָאװ רעבָא ,ןעדָאש רעסיורג ַא ,טלעפענ טָאה דנַאב ןייא רָאנ
 ? ןעפלעה ןעמ ןעק

 ייב טנערפענ ךיא בָאה --- ? ראפרעד רהיא טליוו ליפיוו ---
 ייווצ יד יוװ יױזַא ,טייקגיטליגכיילג ןופ ןָאט ַא טימ רעמערק םעד
 .טרעוו ןעלעיצעּפס ןייק טַאהעג טינ רימ ייב ןעטלָאװ ןעגנאנרהָאי

 ַא טימ ךיוא ,טרעפטנעעג רע טָאה -- לעבור ניצרעפ --
 .ענימ רעניטליגכיילג

 רעכיב יד ןופ טרעוװו יד סייוו רע זַא ,ןעוועג ךילטייד זיא סע
 ,ךיא יו טוג ױזַא

 ךָאד .האיצמ עסיורנ ַא ןעוועג ךיוא זיא לעבור גיצרעפ רעבָא

 -ַאב ,לעסיבַא ןעגנודעגּפָא בָאה ךיא ןעננודעג ךיז רימ ןעבָאה

 ןיימ ףיוא האיצמ יד טּפעלשעגקעװַא ןוא ,זיירּפ םעד טלהָאצ

 ,קירבַאפ יס"רעטעפ

53 

 ,אנליוו זָאלרַאפ ךיא

 ,ןעכָאװ יירד גרובסרעטעּפ ןיא ןעווענּפָא ןיב ךיא
 -ענוצ זיא נוצ רעד ןוא ,םייהַא סירוצ ןערהָאפענ ןיב ךיא ןעוו

 ,טּפאלקעג ץראה יד רימ ייב טָאה ,טדָאטש םוצ טנעהָאנ ןעמוק
 ןיב ךיא .ןערהאי עליפ ןעוועג טינ ןעטראד טלָאוװ ךיא יו יוזא
 ןוא ןיהַא םסוקעג ןוא ,ןָאגַאװ ןיימ ןופ ?עקירב ן'פיוא ןענַאטשעג
 ,רעטלעמוטוצ א יוװ ,רעהַא

 ןיב ךיא .ילוי ןיא נאטימכָאנ רעמיראוו ַא ןעוועג זיא סע

 -שזָארד יד ןעוו .קישטשזָאװזיא ַא ןעמונעג ןוא לַאזסָאװ ןופ ּפָארַא

 רעגירעה-טיור ןיימ טָאה ,בוטש רעזנוא וצ ןערהָאפענוצ זיא עק
 ,רחָאי ןעביז יו רעגינייוו ןעוועג טלַא ןַאד זיא רעכלעוו ,?רעדורב
 -רעד ךימ טָאה רע ןעו ,סָאנ ן'פיוא םירבח טימ טליּפשענ ךיז
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 ' ןיא ,"!רעדורב ןיימ ,ש; :יירשעג א ןעבעגענ רע טָאה ,ןהעז

 .סמערָא עניימ ןיא ןעגנורּפשענניײרַא ןוא רימ וצ ןעפָאלענוצ

 -ענ רעמוז םענעי ןעבָאה םירבח קָאשזורק עניימ ןופ עכילטע

 ךיא ןוא ,"טקטאכ ַאיַאנזעילעשז ,, ןופ טייוו טינ ריטרַאװק ַא ןעטלַאה

 "עג ךיז ךיא בָאה טייצ רעבלעזרעד וצ .ןעכוזאב ןעטרָאד ייז געלפ

 טָאה עמַאמ יר .עלעטש ןיימ ףיוא ,שזילעוו ןייק עזייר ןיימ וצ טיירג

 ,ריט םורא טעדַאּפענמורַא ןוא ןעכַאז ענעדישראפ טניטרעפענוצ

 .ןעכַאמ וצ הנותח רימ טיירגעג ךיז טלָאװ יז יװ ױזַא

 ךיא .ןערהָאפּפֶָא ןיימ ןופ גָאט רעד ןעמוקעג ןזיא ךילדנע

 ןיב ןוא ,םירבח ערענָאיצולאוװער עניימ טימ טנעגעזעג ךיז בָאה

 .עזייר רעד וצ ניטראפ ןעוועג זיא ץְלַא ואוו ,םייהַא קעווא

 .ןערהָאפוצמורא ןעוועג טניואוועג טינ זיא החּפשמ רעזנוא

 וצ טייהנעגעלעג א טאהעג טָאה ייז ןופ רעצעמיא ןעוו ןעטלעז

 -לעװ וצ ,אקיעליוו עיצנַאטס יד יוװ רעטייוו ןהַאב םעד ןעכיורבעג

 קסבעטיוו .,טייצ טונימ ןהעצפופ ןיא ןערהָאפוצ טגעלפ ןעמ רעכ

 ןוא ,טדָאטש רעטייו א ןופ ןעמָאנ רעד יו ןעננולקעג ייז טָאה

 ! רעטייוו ךָאנ רָאנ ,קסבעטיוו ןיא רָאנ טינ ןערהָאפ ךיא ףראד ָאד

 א ןעליּפש ,שנעמ רענידנעטשטסבלעז א ןערעוו רהָאפ ךיא ןוא

 ַא טימ לעטיה ַא ןוא ,ּפענק ענעשעמ טימ קארפ א ןענָארט ,עלָאר

 ..+.! עדראקָאק

 -נייא ענעדישראפ ןעלָאמענ ךיז ןעבָאה ןעקנאדענ ערעייז ןיא

 ןעוענ זיא ןעזײרּפָא ןיימ ןופ גָאט רעד ןוא ,רעדליב עלופסקורד

 .גנורהאפרע רעייז ןיא געט עטסגידריווקרעמ יד ןופ רענייא

 ןוא ,דניירפ-טונ ןעוועג גנַאל ןיוש ךיא ןיב רעטָאפ ן'טימ

 ,טייקמאזקרעמפיוא עטסמיראו יד ןעזיווענ םהיא ךיא בָאה טציא

 עלַא -- רעדניק עֶלַא טימ ,רעטעפ רעד ,עמהומ יד ,עמַאמ יד ,רע

 .אקיעליוו זיב טיײלנַאב רימ ןעבָאה
 םעד רוד םהרבא ןעסעזענ זיא ןָאנאוו ןעבלעז םעד ןיא דָארנ

 ַא טימ טָאה רעכלעוו ,טטיר קאסיא ,ןהוז רעטסטלע ס'רעכיירטש

 יד ןיא םוירוטש ןייז ,להוש-רעניבַאר טגידנעענ קירוצ ןהעצ רהָאי

 -ענ רע טָאה טציא ןוא ,ןעגיוצרַאפ ךיז טָאָה ןעטעטיסרעווינוא

 רעשיניצידעמ רעשירעטילימ רעד ןיא רָאטקָאד ףיוא טרידוטש
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 עכלעוו רעדיילק ןעגָארטעג טָאה רע .גנרובסרעטעּפ ןופ עימעדַאקַא
 ןָאנַאװ ןיא .רעציּפָא ןַא ןופ ?עמרָאּפ , רעד וצ ךילנהע ןעוועג ןענייז

 -רַאפ ןעמַאמ ןיימ טָאה ,טסעומשענ םהיא טימ עמהומ ןיימ טָאה
 ןוא ,רימ ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ּפָא טהיצ רע סָאװראפ ןעסָארד
 ;ןעמהומ ןיימ וצ ןעלַאנניס עזייב טקישעג טָאה יז

 ןעפרָאװרַאפ ,טהערדעגמורַא רימ םורַא ךיז ןעבָאה רעדניק יד
 טָאה עמַאמ יד ,טרעהעג םיוק בָאה ךיא עכלעוו ,ןעגַארפ טימ רימ
 .ןעגיוושעג ןוא ןעניוא יד ןיא טקוקעג רימ

 טונימ ןייא רָאנ .אקיעליוו ןיא ןעמוקעגנָא גוצ רעד זיא ךילדנע

 עמַאמ יד .,טזלַאהענ ,טשוקענ ךיז טָאה ןעמ .ןענַאטשעג רע זיא
 -מורַא ןענייז רעדניק יד .טנייוװעג טָאה עמהומ יד .טנייווענ טָאה
 ,רימ םורא ןעגנורּפשעג

 ןעגנורּפשענפױרַא ןוא ןעסירענסױרַא םיוק ְךיִז בָאה ךיא
 .נוצ ן'פיוא

 בָאה לירעטסנעפ ן'כרוד .ןערהיר ןעמונעג ךיז טָאה נוצ רעד
 ןיא יו ןעווענ ןיב ךיא ,עסַאלב ַא טהעטש עמַאמ יד יו טקוקעג ךיא

 .טעלּפ-רעניה ַא

 ןיימ טימ טכָאפעג ,טאוװכ א רַאפ טכַאמענ רעבָא ךיז בָאה ךיא
 .טלעכיימשעג טש'רמולכ ןוא ןעטייוו ןופ עקליישטאפ



 .לע טיּפַאק רעטניינ

 .דנאלסור ןיא רעטניוו רעטצעל ןיימ
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 .ןיימשליצ --- .לַאּפיסנירּפ רעזנוא --- .שזילעוו ןיא

 רעשזילעו רעד ןופ רערהעל סלַא ,זיא רימ טימ ןעמַאזוצ

 "עג טמיטשַאב ,(לושיסגנאפנֶא) עשטשילישטוא עיאנלאשטַאנ

 ףיא ןענייז רימ ןוא ,ןייטשליצ ּפיסֶא רבח-סַאלק ןיימ ןערָאװ

 טינ ךָאנ ךיז טָאה עיצַאקַאװ יד .ןעמַאזוצ ןערהָאּפעג עלעטש רעד

 שזילעוו ןיא ןעמוקנָא טפרַאדַאב רעבָא ןעבָאה רימ ;טגידנעעג

 .ןענעפע ךיז טעוװ לוש יד יו רעהירפ ךָאװ ַא טימ

 ן'טימ עוייר ןעדנוטש עכילטע ךָאנ רימ ןענייז אנליוו ןופ

 רעצנַאג א ךָאנ ,ןעטרָאד ןופ ןוא ; (* נרובַאניד ןייק ןעמוקעג ןהַאב

 "יו טכיירגרעד רימ ןעבָאה ,ןהַאב ן'טימ ךיוא ,ןערהָאפ טכַאנ

 .קסבעט

 זיא רעכלעוו ,גרובזנַארב ןעמָאנ ן'טימ קישטוטיטסניא א

 ,ןעטרעפ ןיא סָאלק ןעטירד ןופ ןעגנַאגעגרעבירַא רעמוז םענעי

 ןעזיוועג זנוא טָאה רע ןוא לַאזקָאװ ן'פיוא טנענענַאב זנוא טָאה

 ןעועג ןַאד זיא ןוא רעקסבעטיוו א ןעועג זיא רע .,טדָאטש יד

 ,רעגידעבעל ַא ןעוועג זיא רע .עיצַאקַאו ףיוא ןערעטלע ענייז ייב

 רֶאּפ ַא טכַארברַאפ םהענעגנא ץנַאג ןעבָאה רימ ןוא ,גנוי רעניציוו

 .געט

 רימ .ןעוועג טינ ןהַאב ןייק זיא שזילעוו ןייק קסבעטיוו ןופ

 80 רעביא טלַאה געוװ רעד .דרעפ עװָאטשטָאּפ טימ ןערהָאפעג ןענייז

 .קסניווד ןעבעגעג ןעמָאנ ַא טדָאטש יד ןעמ טָאה רעטעּפש (*
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 טלעטשעגּפָא ךיז ןעמ טָאה טסרָאיװ גיצנאווצ עלַא ןוא ,טסרָאיוװ

 עזייר רעד ןופ לייט רעזיד טָאה לכה-ךס ןיא .דרעפ יד ןעטייב

 .גָאט ןעצנַאג ַא טרעיודעג

 ןעכַאמכָאנ טנעקעג טָאה ,טסירק ַא ,הלגע-לעב רעטצעל רעד

 ןעקָארשעג ױזַא רע טָאה םעד טימ ןוא ,ףלָאװ א ןופ יירשענ םעד

 .עטּפַאכרַאפ יװ ןעגיולפעגנ ןענייז ייז זַא ,דרעפ יד

 .טכַאנייב ןעמוקעגנָא ןענייז רימ

 -וא ןַא ןעועג רעדניק עשידיא רַאפ שזילעוו ןיא זיא רעהירפ

 -ישטוא עיאנלַאשטַאנ יד .ּפיט ןעטלַא םעד ןופ עשטשילישט

 .רערהעל יירד טימ --- ןענעפע טפרַאדעג טציא ךיז טָאה עשטשיל

 רע ןוא ,רערהעל רעדנעטלַאװרַאפ א ןעוועג זיא ,ייווצ זנוא ץוח א

 -רֶא וצ ץלַא ,זנוא ןופ רעהירפ ןעכָאװ רָאֹּפ א טימ ןעמוקענ זיא

 .לוש רעד טימ ןעמַאזוצ ןעוועג זיא הריד ןייז .,ןעריזינַאנ

 זױה-טסַאג ַא ןיא ןערהָאפוצנײרַא ןעסָאלשַאב ןעבָאה רימ

 .הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ טשרע םהיא וצ ךיז ןעדלעמ וצ ןוא

 ןעפָאלש ןעגנַאנעג ןענייז ןוא געװ ןופ די ןעוועג ןענייז רימ

 .ערעשטעוו ךָאנ ךיילנ

 זנוא טָאה ,הירפ רעד ןיא ןענַאטשענּפױא ןענייז רימ ןעוו

 -ול עסיורג טימ עטָאלב עטכידעג ַא טסירנַאב רעטסנעפ יד ךרוד

 טניואוועג טינ אנליוו ןיא זיא ןעמ ןעכלעוו וצ ,דליב ַא --- סעשז

 ץנַאנ ןערָאװעג זנוא זיא סע .עקדַאשטשָאלּפ ףיוא וליפא ,ןעוועג

 .ןעצרַאה ן'םיוא ענטומעלַאק

 עיינ ערעזנוא ןָאטעננָא רךימ ןעבָאה קיטשהירפ ךָאנ
 ןוא ,רילָאק דַאלָאקָאש ןופ ןעוועג זיא ָאטְלַאּפ ןיימ) ןעלטנַאמ

 ףיוא .(רילָאק ןעכילנהע ןַא ןופ רהעפעננוא ס'ןייטשליצ
 -- לָאמ ןעטשרע םוצ -- ןָאטעננָא רימ ןעבָאה ּפעק יד

 סױרַא ןענייז רימ ןוא ,סעדראקָאק יד טימ ןעלטיה עיולב ערעזנוא

 ,טנאוועג ןעיולב ןופ ,עטיירב ןעוועג ןענייז ןעלטיה יד .סאנ ןיא
 ןעיולב ןופ *קָאשילָאקָא, ןַא טָאהעג ייז ןעבָאה םורַא ןוא םורַא ןוא

 -ַארטש טימ "ׂשַנרעכ} רענעלאטעמ א -- עדראקָאק יד .טעמַאס
 טנערָאפ ןופ טעּפעשטענוצ ןעוועג זיא -- עלעקייק ַא םורַא ןעל

 .ףייר םענעטעמַאס םעד רעביא
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 ;?רַאמ ן'פיוא ,טדָאטש ןעטימ ןיא ןעוועג זיא הינסכא יד

 ול ןעזײרּפשוצרעבירַא עדזַאי ערעווש ַא טַאהעג רימ ןעבָאה ךָאד

 ןעמוקעגרעבירַא "םולשב, ןענייז רימ רעדייא ,ןעּפמוז ןוא סעשז

 ךיז טָאה עשטשילישטוא רעזנוא ואוו ,טייז רערעדנַא רעד ףיוא

 .ןענופעג

 .זנוא ףיוא ןעקוק ןעפָאלעגסױרַא ןעמ זיא םָארק רעדעי ןופ

 םעד ןופ ןעטימ ןעטכער ןיא ןעוועג זיא עשטשילישטוא יד

 לייצ ַא רעכיא ,שזַאטע ןעטייוצ םעד ףיוא ,רעטנעצ-סלעדנאה

 .ןעמָארק

 רערנעטלַאװרַאּפ רעד ,טסייה סָאד ,"ישטשוודעיװַאז , רעזנוא

 עכילטע רהֶאי ַא ןופ ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג זיא (לאּפיסנירּפ) רערהעכ

 ,ןעקַאב עטיור טימ ,רעכילקיד א ,רעכיוה ןייק טינ ,גיצנאווצ ןוא

 |הִא ןוא ןח ןהֶא רעבָא ,רענהעש ַא רַאגָאז ,רע'סואימ ןייק טינ

 .קילבנָא ןייז ןיא םעט ןעגיטסייג

 .טוטיטסניא-רערהעל רענליוו םעד טגנידנעעג ךיוא טָאה רע

 ןיהַא ןיא רע ;רעהירפ רהֶאי ריפ טימ ןעוועג רעבָא זיא סָאד

 עצנַאג יד .טנעפעענ ךיז טָאה טוטיטסניא רעד ןעוו ,ןעמוקעגנָא

 ,סַאלק ןייז ןיא רעליש רעטסעב רעד ןעוועג רע זיא רהֶאי רעיפ

 םעד ןיא) טגירנעעג ךיוא רע טָאה רעליש רעטסעכ רעד סא ןוא

 ןיא ןעמונענניירַא ןעמ טָאה ןע'נייטשליצ ןוא ךימ ןעוו ,רעמוז

 .(סַאלק ןעטשרע

 וצ ןוא ןעקָארוא ןענרעל וצ ןעטייקניהעפ טַאהעג טָאה רע

 -ליצ ןוא ךיא .םעד וצ רָאנ רעבָא ,סעקטעימטא עטוג ןעמוסַאב

 .רע יװ רענניא רהאי ריפ טימ סנעטסגינייוו ןעוועגנ ןענייז ןייטש

 טייקטלעקיווטנענוא ןייז ןופ ןערָאװעג טניוטשרע רימ ןענייז ךָאד

 .טייקיור ןוא

 ,המשנ עשקינווָאנישט א טימ ,קינווָאנישט 8 ןעוועג זיא רע

 יסקלָאפ יד ןופ ָאװטסלַאשטַאנ רעד ייב ףיקת ַא ןעוועג זיא רע ןוא

 ףיקת א ןעוועג רע זיא רעהירפ רהֶאי ריפ טימ יו טקנוּפ ,ןעלוש

 ,טוטיטסניא ןופ רערהעל יד ייב

 טָאה עכלעוו ,לעריימ רענהעש ַא טימ טאהעג הנותח טָאה רע

 םיײקשיטַאבעלַאב ןייז ,ייז .עלעגניא םענהעש א ןעריובעג םהיא
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 טנעלפ רע .ןעבעל ץנַאג ןייז ןעװעג ןענייז טלעג ןייז ןוא
 ; סעקירוב ,לעּפָאטרַאק ,רעייא ןעפיוק קרַאמ ן'פיוא ןהעג ןײלַא

 ,תואיצמ יד טימ ןעמהירַאב גידנעטש זנוא רַאפ ךיז טגעלפ רע ןוא
 ךילניילק ,ערטיכ ,גרַאק ןעוועג זיא רע .ןייא טלעדנַאה רע סָאװ
 .ניביולנרעבא ןוא

 םהיא .ןעמונעג טינ טנאה ןיא לָאמנייק רע טָאה ךוב ןייק
 א רעדָא ?ירעמערק א ןייז וצ טסַאּפענ רעסעב ליפ ךיז טלָאװ
 .רערהעל ַא יו ל?ירעלקעמ

 טָאה -- רעלעקנוד ַא רהעז ןוא רעקנַאלש ַא -- ןייטשליצ
 ,גרַאק טינ ןעוװעג טינ ןיא רע .,ּפיט רעדנַא ץנַאנ ַא וצ טרעהעג
 ןעזעל וצ טאהעג ביל טָאה רע  .ךילניילק םינ ןוא ערטיכ טינ
 בָאה ךיא .ןעביירש ןיא ליטס םענהעש ַא טָאהעג טָאה רע ןוא
 ןעמהענעגנא ןוא עמיטש רעמהענעגנא ןייז ןענעוו טלהעצרעד ןיוש
 זיא רע .טייקכילטקניּפ ןוא טייקניטכיצ ןייז ןעגעוו ךיוא ; ןענניז
 זַא ,בילג ךיא .שיטנַאמָאר ןוא טנַאגעלע ןייז וצ טגיינעג ןעוועג
 ,רעגניז סלַא ,ערעירַאק רעשירעלטסניק ַא וצ טסַאּפעג ךיז טלָאװ רע

 ,רשפא טסינַאיּפ רעדָא רָאטיזָאּפמָאק

 יורפ יד םירָאװ ,ףיוא זייוודניק ןופ טנעקעג םהיא בָאה ךיא
 ,רעטסעוװש ןייז ןעוועג זיא ,לעקצַאח ,ן'יבר ןעגילָאמַא ןיימ ןופ
 ןערָאװעג ךילקריוו רעטעּפש זיא רעכלעוו ,רעדורב א רענייז ןוא
 -וצ רימ טימ טנערעלעג ןע'לקצַאח ייב טָאה ,רעגניז-ארעּפָא ןַא
 ,ןעמַאז

 ,ךיא יו ,/סעקטעימטא , ערעסעב טימ טגירנעעג טָאה רע
 .עניימ יו ערעסעב ַא רַאפ טנעכערעג ךיז טָאה עלעטש ןייז ןוא
 ---ךיא ןוא ,סַאלק-סגנוניטרעפוצ םעד ןופ רערהעל ןעוועג זיא רע
 ערעכעה יירד יד רעביא רעטלאוורַאפ םעד וצ "רערהעל-רעטנוא,
 טימ טנערעלעג בָאה ךיא .,(סדיירג ,ןעגנולײטּפָא) סעינעילעידטָא
 -נעגעג עבלעז יד ןוא רעטלַאװראפ רעד יו ךעלגניא עבלעז יד
 ןעבענעגרעביא  רַאנָאז רימ טָאה רע .רע יו ןעדנַאטש
 רעדָא ,קיטאמארג ןיא ,קיטעמפירא ןיא ןעלייט עטסכעה יד
 עלעטש ס'נייטשליצ ךיז טָאה טנעכערעג רעבָא .עדייב ןיא
 ךיא יו טלַאהעג רהעמ ןעמוקַאב טָאה רע ןוא רערעכעה רעד רַאפ
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 ןוא ךָאװו ַא לעבור ןהעצ טלָאצעג ,ךיז טכַאד ,ןעמ טָאה םהיא)

 ,(טכַא -- רימ

 רימ ןוא ,הריד ַא ןעגניד ןיילַא טפרַאדענ רע טָאה ראפרעד

 -רַאפ רעזנוא .עשטשילישטוא רעד ןיא ריטרַאװק ַא ןעמוקעג זיא

 ןוא ךיז רַאפ ןעמונעגוצ ןערעמיצ עטוג עַלַא רעבָא טָאה רעטלַאװ

 ןעבעל ךיילג ,לערעמאק ןעקנילָאמש א ןעזָאלעגרעביא רע טָאה רימ

 ַא רָאנ ןעביילב וצ ןעטרָאד ןעסָאלשַאב ךיא בָאה ; ןעסַאלק יד

 ןעצעזַאב וצ ןע'נייטשליצ טימ טכַאמענּפָא בָאה ןוא ןעכָאװ רֶאּפ

 ןענימעג ןעלעוו רימ יװ לענש ױזַא ,ואוו-ץעגרע ןעמַאזוצ ךיז

 רעד ףיוא ךיא טלָאװ לַאפ ןעטסעב ןיא .ריטרַאװק עדנעסַאּפ ַא

 ,טייהיירפ ןוא טײקטַאװירּפ יד טַאהעג טינ ריטרַאװק רענָאיזַאק

 .גנוניואוו רעגידנעטשטסבלעז ַא ןיא ןענופעג ןעטלָאװ רימ סָאװ

 -ניילק רעד וצ ןעניואווענוצוצ ךיז ןעוועג רעווש רימ זיא סע

 רעד ןעוועג טינ זיא סָאד רעבָא .שזילעוו ןופ טייקנידלעטדעטש

 .ןורסח רעניצנייא

 "עשיטַאנַאפ ,-ףיט ַא ןוא עשידיסח-ףיט ַא ןעוועג זיא שזילעוו

 טָאה ןעביולנרעבא ןופ ןעקְלָאװ ןעטכידעג אזַא ןופ .לעטדעטש

 ןַאמ ַא :ליּפשייב םוצ .טסואוועג טינ ןיוש ןַאד אנליוו ןיא ןעמ

 ןעמ .יורפ רענעגייא ןייז טימ ןעריצַאּפש ןהענ טרָאטענ טינ טָאה

 טסייג רעגיזָאד רעד ןוא .ענעסַאלעגסיױוא ראפ טרעלקרע ייז טלָאװ

 .ןעבעל ןעכילגעט ןעצנַאג םעד ןיא ןעלהיפ טזָאלעג ךיז טָאה

 עשידיסח ענידפלָאמַאד יד ךיז טניפענ שזילעוו ןופ טייוו טינ

 "נוא ןעוועג סיואכרוד זיא שזילעוו ןוא ,ץיוװַאביל ,טדָאטש-טּפיוה

 .ן'יבר רעציווַאביל םעד ןופ טפַאשרעה רעד רעט

 זיא ןעבעל ןעזעיגילער םעד וצ גוצַאב ןיא אקוד טינ רעבָא

 -נוא רעד .אנליוו עשי'דגנתמ רעזנוא יוװ שרעדנַא ןעוועג שזילעוו

 ןעכַאז ערעדנַא עליפ ןיא ןעקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה דישרעט

 -רעוו עליפ טימ דנעגעג םענעי ןופ "ןע'שיר , עטראה יד .ךיוא

 -ָאה ,זנוא ייב טכיורבעג טינ ןערעוו עכלעוו ,ןעקורדסיוא ןוא רעט

 יו ,ןערעה געלפ ךיא ןעו .ןערעיוא יד ןיא טצלירנעג רימ ןעב

 וצ רעווש ןייז רימ סָאד טגעלפ ,ענָאלדָאּפ ַא ףיוא "קירב,, טגָאז ןעמ

 טרַא רעשזילעוו םעד טימ ןעוועג זיא סעכילנהע .ןעגָארטרַאפ
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 וצ ןעניואוועגוצוצ ךיז ןעװעג טכייפ טינ רימ זיא סע ,ןעכָאק

 .םעד

 ייז .אנליוו ןיא יו ערעדנַא ץנַאנ ךיוא ןענייז ןעטסירק יד

 -ַאב רענליוו רעד ןופ ?ייט רעסיוועג א ,תמא .ןעסורָאלעיב ןענייז

 ןענייז אנליוו ןיא .ןעסורָאלעיב ןופ ךיוא טהעטשַאב גנורעקלעפ
 טָאה םלוע רעשידיא:טינ רעד ןעקַאילַאּפ ךס ַא ןעווענ רעבָא

 ןייק ןעמ טָאה ,רעדיוו ,שזילעוו ןיא .שיליוּפ טדערעג סנעטסיימ

 ץנַאנ זיא שזילעו :םעד ץוח ַא .טרעהענ טינ טרָאװ ןעשיליוּפ

 "רָאד רעד ןופ ךַארּפש יד זיא ,ָאזלַא ;דנַאלסור-סיורג וצ טנעהָאנ

 ןעסַאט יד ןוא ;שיסור-טכע וצ רעטנהענ גנורעקלעפַאב רעניט

 טושּפ קרַאמ רעד טנעלפ גָאטנוז .שיסור-טכע ךיוא ךיז ןעדיילק

 רימ זיא טייקשיסור עניזָאד יד .ךעלדמעה עטיור ןופ ןעמַאלפ

 -נוא םעד וצ ןעבענענוצ רעבָא טָאה יז ; ןעצראה םוצ ןעוועג דָארג

 ןופ טייקדמערפ רעד וצ ןוא אנליוו ןוא שזילעוו ןעשיווצ דישרעט

 .טדָאטש רעד

 .םיהַא טקנעבעג קרַאטש ךיא בָאה טייצ עטשרע יד

.2 

 -דנעה-דלַאװ -- .ַאניוװד יד -- .ריטפמ רענעטַארעג ןייק טינ
 עשידיא == .ןעדיא ןעשיווצ טפאשטנַאקַאב -- .רעל

 .רעליש עניימ --- ,םיריבנ

 -ַאזוצ ךיז ןעוועג זיא ןערענָאיצולָאװער עיינ יד ןופ ?ל2 רעד
 ןענעק ֹוצ ידכ ,טפַאשלעזעג רעשיטדָאטש רעד טימ ןעשימוצנעמ

 -ָאלשַאב ךיז ךיא בָאה רעבירעד .רהיא ףיוא סולפנייא ןַא ןעבָאה

 -ַאב לעטימ ַא סלַא ,להוש ןיא ןענוװַאד ןהענ וצ לָאמ עכילטע ןעס

 .ןעשנעמ טימ ןערעוו וצ טנַאק

 "ירד םעד רעדָא ןעטייווצ םעד ,ָאזלַא ,תבש ןעסיוועג ַא ןיא
 ןיא קעװַא ךיא ןיב ,שזילעוו ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ןעט
 ךיוא זיא ןייטשליצ ,?עטדעטש ןופ שרדמה-תיב ןעטסגיטכיוו םעד
 .ןעגנַאגעג

 -עוו ןופ טייקמורפ עניטייצרַאפ יד .ןעוועג טינ זיא "זומ, ןייק
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 -ענ, יד ,רימ ביוא .טאהעג טינ תוכייש ןייק זנוא וצ טָאה שזיל

 לָאמנייק להוש ןיא ךיז ןעטלָאװ ,"סעלעיטישטוא , יִד ,"עטרידוטש
 םירָאו .ןעוועג טשאררעביא טינ ךיוא ןעמ טכָאװ ,ןעזיווַאב טינ

 .םיוג ףיוא יו טקוקעג זנוא ףיוא טָאה ןעמ

 ןעמ טָאה ,שרדמה-תיב ןיא ןהעזרעד זנוא טָאה ןעמ ןעוו

 ןעבעגענ זנוא טָאה ןעמ .טסעג עטוג יו ,ןעמונעגפיוא זנוא

 -עפ, ַא טימ ןע'נייטשליצ ןעוועג דבכמ ןוא "טדעטש , ע'דובכב

 ,ריטפמ טימ --- ךימ ןוא הילע "רעט

 רעבָא ;ןייז וצ ףראדַאב סע יו ,טנָאזעג ךיא בָאה ירבע יד

 ריטפמ טָאהעג ךיא בָאה רעהירפ .תורצ ןעוועג זיא ּפָארט ן'טימ

 טימ טסייה סָאד ,הוצמ-רב וצ ןעוועג זיא סָאד ןוא ,לָאמ ןייא רָאנ

 ךיא ןיב רהָאי ןעביז-סקעז עטצעל יד ןיא ןוא .קירוצ רהֶאי טכא
 ,ץרוק .ןערָאװעג טניױאווענּפָא טּפיוהרעביא סעינָאמערעצ-?הוש ןופ

 ןעמונעג ןוא ןערָאװעגנ טלעמוטוצ ןיב ךיא .ןעננאגעג טינ ןיא סע

 ,ןהייצ יד רעטניה ןעלמרומ ,ןעוועשלַאפ
 ןיימ וצ ,טרָאװ ןעדעי ןיימ וצ וצ ךיז םלוע רעד טרעה ַאד ןוא

 ! ןָאט ןעדעי
 -רעד םיוק בָאה ךיא .טמַאלפענ רימ ייב טָאה םינּפ רעד

 ןעקוק וצ טמעשעג ךיז ךיא בָאה ךָאנרעד ןוא ;ןענידנע וצ טבעל

 .ןעגיוא יד ןיא םיטַאבעלַאב יד
 טימ ,ליבשמ א ,ןטמרעגנוי א ךימ טנעגעגַאב ןענרָאמ ףיוא

 ןיא טנעװַאדעג טָאה רע .,טנַאקַאב ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ןעכלעוו

 רעניטכענ ןיימ ןעגעוו טרעהענ רעבָא טָאה רע ;זיולק רעדנַא ןַא

 .ננורהַאפרע

 רימ וצ רע טנָאז --- ? ןַאהַאק עינַאּפ ,רהיא טכַאמ סָאװ ---

 רהיא ,טרעהענ בָאה ךיא -- טפַאש'רבח רעשיגנוי-ליואוו טימ

 וצ סָאװ ןעוועג זיא'ס זַא ,ריטפמ א טּפעטשענּפָא ןעטכענ טָאה

 ! ןערעה
 ל?לעכיימש טזַא טימ ןוא ןָאט אזא ןיא טנָאזעג סָאד טָאה רע

 -ָאד ַא טַאהעג ןעטלָאװ רעטרעוו ענייז יו ױזַא ,ןעגיוא יד ןיא
 ױזַא ןיב ךיא סָאװ ,טנעמילּפמָאס א ,סנעטשרע :טשּפ ןעטלעּפ

 ןעק ךיא זַא ,תוסרוקיּפא ןוא גנודליב ןיא ןעטירשעגטרַאפ טייוו

 ןופ שינעבאלּפא ןא --- סנעטייווצ ןוא ; ןענעייל טינ ריטפמ ןייק
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 ריטפמ ןייק ןעק ךיא זַא ,ץראה-םע אזא ןיב ךיא סָאװרַאפ ,רימ

 .ןענעייל טינ

 ןעכָאטשעג גנַאל רימ טָאה "ריטפס א טּפעטשענּפָא , ןייז

 .ןערעיוא יד ןיא

 טפערטַאבנַא סָאװ ןוא .ןעגנַאנעג טינ ןענווַאד ךיא ןיב רהעמ

 ,טכַאמענ ייס-יוו-ייס ייז ךיא בָאה ,ןעטפַאשטנַאקַאב

 ,דלַאװ טימ ןעוועג זיא שזילעוו ןופ רחסמ רעטפגיטכיוו רעד
 רהיא ןופ טהעג עכלעוו ,ַאניווד רעד ףיוא טהעטש לעטדעטש סָאד

 ןופ ןוא (קסניווד) נרובַאניד ןייק קסבעטיוו ןופ ,קסבעטיוו ןייק
 רעד רעביא .םי ןיא ןיירַא טלַאפ יז ואוו ,אניר ןייק גרובַאניד

 -דלַאװ רעשזילעוו ןופ ןעטילּפ יד ןהעג ןענעלפ ,ָאזלא ,אניווד

 טנעזיוט טרעהעג ןעמ טָאה אניר ןעמָאנ םעד  .אניר ןייק םירחוס

 .נָאט ַא לָאמ

 -דנעה-דלַאװ ןעוועג ןענייז םיטַאבעלַאב רעשזילעוו עכייר יד

 יד ןוא סנילרעב יד ןעוועג ןענייז ייז ןופ עטסכייר יד ןוא ,רעל

 .סיכראז

 ןעמהירַאב וצ ךיז טאהעג ביל ןעבָאה רעשזילעוו יד
 ןופ גינעק רעד יו ,דנאל רהעמ טנָאמראפ ןילרעב םייח , זא

 ףיוא ןילרעב םייח רעניזָאד רעד טָאה רעבָא טבעלעג .,"קרַאמנעד

 עטערַאק ןייז ןופ רעשטוק רעד .רענייטש ןעניטייצרַאפ ץנַאנ ַא
 -רַאי א טימ ןוא תואּפ עטלעזיירקענ טימ ?עדיא א ןעוועג זיא

 ןייז ףיוא טרַאװעג טָאה רע ןעוו ,לָאמַא .לעטיה ן'רעטנוא עקלומ
 -עג ךיא בָאה ,עטערַאק רעד ןופ סעלזָאק יד ףיוא ,סָאבעלאב

 ,לעטיּפאק א קַאמשעג ץנאנ טנָאז ןוא םילהת א טלַאה רע יוװ ,ןהעז

 ןעדאלעגנייַא ךימ טָאה סעטסָאבעלאב יכראז יד ןופ ענייא

 -ענ בָאה ןוא ןעמוקעג ןיב ךיא .ןעקָארוא דיחי-ןב רהיא ןעבעג וצ
 ןוא טייהנעסיוונוא רעשרעטלא-לעטימ טימ לופ בוטש ַא ןענופ

 ,ןעצכעז ,ןעצפופ רהָאי ַא ןופ "ץערוחב , ַא ,ןהוז רעד .טייקדליוו
 ךיז טָאה ןוא םכילע:םולש םענענושמ ַא טקורעגנײרַא רימ טָאה

 סע ןעוו .?הוטש ןייא ףיוא רימ טימ יו שרעדנַא טינ טצעזענ
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 ךיז עמַאמ "עקסרענָאילימ ,, יד טָאה ,זיירּפ םעד וצ ןעמוקעג זיא

 רעױּפ ַא טימ ןעגנודעג אמתסמ ךיז טָאה יז יװ ,ןעגניר ןעמונעג

 "עג בָאה ךיא זַא ,ןעועג זיא ףוס רעד .ץלָאה ןענָאװ א רעביא

 .קעװַא ןיב ןוא ץורית ַא סעּפע טגָאז

 ןענייז םיריבג רעשזילעוו עֶלַא זַא ,ןעגָאז טינ ןעמ ןעק ךָאד

 ןעװעג ןענייז סע .םערופ ןעבלעז םעד ןיא ןעסָאנעגקיױא ןעוועג

 ן'טימ החּפשמ 8 ןעוועג זיא ייז ןעשיווצ ןוא ,ןעמַאנסיוא ענינייא

 "עג ךיז טָאה בוטש רעייז ,רעלדנעה-דלַאו ךיוא --- סאב ןעמָאנ

 .גיטנייה-ךילמיצ ןוא ךילשנעמ ץנַאג טרהיפ

 "עוו ןייק ןעמוקענ ןענייז רימ רעדייא ,טייצ רעצרוק א טימ

 -- רעטכַאט ערעגניא רעייז טכַאמעג הנותח ייז ןעבָאה ,שזיל

 -ילעטניא ץנַאנ א רַאפ --- לעדיימ עגירווע'נח-ץרַאװש ענהעש א

 זיא םעדייא רעד .(ךיז טכַאד ,קסניּפ ןופ) ןַאמנעגנוי ןעטנעג

 -טרָאפ ַא ןוא רעלופטקַאט ַא ,שנעמ רעשירַאנ ןייק טינ ןעוועג

 -ָארייא גידנעטשלופ טדיילקעג ןעוועג זיא רע ןוא ,רענעטירשעג

 "עג טעדניירפַאב םהיא טימ ןענייז ךיא ןוא ןייטשליצ ,שיאעּפ

 יבוטש רעייז ןיא ןעמוקניירַא טּפָא ןענעלפ רימ ןוא ,ןערָאװ

 ןענרעל וצ --- ןענָארקעג ָאי ךיא בָאה קָארוא טאווירּפ ןייא

 ףיוא םעדייא ןַא ןעוועג זיא רעכלעװ ,ןַאמנעגנוי רענליוו ַא טימ

 ןוא טנענילעטניא רעבלַאה ַא ןעוועג זיא רע .שזילעוו ןיא טסעק

 .רעליש רעמהענעגנא ץנַאג א

 םָאה ןעמ ןעמעוו טימ ,ןעוועג ןענייז סמעדייא רֶאּפ ַא ךָאנ

 .זנוא וצ טּפעלקעג ךיז ןעבָאה עלַא ייז ןוא .,ןעדייר טנעקעג

 -לַא ןיא .ןעוועג טינ ןיוש זיא רעהירפ יו גילייווגנַאל ױזַא

 ץלַא ךָאנ רימ ףיוא ןעבעל רעשזילעוו רעד טָאה רעבָא ןיימענ

 ןיא ןעגנורהַאפרע עניימ ןופ ןוא .קורדנייא ןערעווש ַא טכַאמעג

 .ןערָאװעג טינ רעטכייל רע זיא עשטשילישטוא רעד

 .ןעסַאלק יד ןיא ןעקָארוא יד ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה סע

 -גניא עשיריסח עשלעטדעטשדןיילק ןעוועג ןענייז רעליש יד

 -טכע טַאהעג ייז ןעבָאה ןעמענ רעבָא .תואּפ עסיורג טימ ךעל

 -ַאב םעד סיוא ,לשמל ,ףור ךיא  .סַאּפש ףיוא יװ ױזַא ,עשיסור
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 ךיז טלעטש ןעלעטש ןוא ,"וָאסָאנאמאל , ןעמָאנ ןעשיסור ןעטמהיר

 ניטיונ ףרַאד סָאװ ,זָאנ ַא טימ ל'ךיסח רעגירהעי-ףלעווצ א רעדינַא

 .עקליישטַאפ א ןעבָאה

 טכעלש ןעבָאה ןימ ןעזיד ןופ ןעטייהלעצנייא ענעדישראפ

 -נוא ןעלהיפ טּפָא ךיז געלפ ךיא ,טימענ ןיימ ףיוא טקריוועג

 ןעננערברַאפ וצ ױזַא טלייטרוארַאפ ךיא ןיב ןעד יצ , ,ךילקילנ
 "רַאפ ןיא ןענערפ ךיז ךיא געלפ -- ??רהֶאֹי ַא ךָאנ רהָאי ַא
 .ננולפייווצ

 ,ןעלעטשוצרָאפ ךיז ןעווענ זיא ביירטרַאפ-טייצ רעטסעב ןיימ

 ןערהָאפ זנוא טזָאל ןעמ ןוא ,חסּפ וצ טנעהַאנ ןיוש זיא סע זַא

 .בוט-םוי ףיוא םייהַא

.8 

 ןיא ךוזַאב א -- .הריד רעזנוא -- .שטיוװעקצַאי ךירנעה
 .םוועידעוודעמ ייווצ -- ,ןַאסרעעמ קַאסיא -- .לעווענ

 "יש א ןעראוועג טנַאמרעד זיא לעטיּפַאק ןעגידרעהירפ א ןיא

 -עג טָאה רעכלעוו ,טוטיטסניא-רערהעל ןעכילטסירק םעד ןופ רעל

 טָאה טסירק רעזיד ."קָאשזורק,, ןערענָאיצולָאװער רעזנוא וצ טרעה

 ,וועידעוודעמ ןעמָאנ ן'טימ סור ַא =- שזילעוו ןיא רבח א טָאהעג דָארג

 ."ערעזנוא , ןופ םענייא סלַא טרידנעמָאקער רימ טָאה רע ןעכלעוו
 רעבָא זיא רע .קישטוטיטסניא ןַא ןעוועג ךיוא זיא וועידעוודעמ

 -וצ ןעטבעלש םעד בילוצ ,םייה רעד ןיא רהָאֹי ַא ףיוא ןעבילבעג

 .טנוזעג ןייז ןופ דנאטש

 רהיא טדיינשוצ עכלעוו ,אניווד רעד ףיוא טהעטש שזילעוו

 "ניוז ,'טייז עניילק יד, ןוא ?טייז עסיורג יד, ףיוא

 ן'םיוא טייז ןייא ןופ ןעמפ טהעגנ ,טהעטש ךייט רעד ןעוו ,רעט

 -ישטוא רעזנוא ,"םָארּפ , א טהענ רעמוז .סופדוצ רעבירַא ןערעדנא

 וועידעוװדעמ ןוא ,"טייז רעסיורנ, רעד ףיוא ןעווענ זיא עשטשיל

 ,ןעדייז ַא ייב ,"טייז רעניילק, רעד ףיוא ןעטלאהענפיוא ךיז טָאה

 .טפעשענ ַא טָאהעג ןעטרָאד טָאה רעכלעוו

 רעד .,"םָארּפ, ן'טימ טפישעגרעבירא ןיהַא ךיז בָאה ךיא
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 טָאה -- ּפיט ןעכילנהעווענ םעד ןופ ץעיּפוק רעשיסור ַא -- עדייז

 -קעווַא טייצ רעסיוועג ַא ףיוא זיא לעקינייא ןייז זַא ,טרעלקרע רימ

 -קעווַא טינ ךיג ױזַא רעבָא ךימ טָאה רע ףרָאד ַא ןיא ןערהָאפעג

 -עג ךילדנײײרפטסַאנ ןוא דוביכ ןעבענעג רימ טָאה רע .,ןעזָאלעג

 -עו ןענעוו ןוא עשטשילישטוא רעזנוא ןענעוו רימ טימ טסעומש

 רַאפ ןיא ,בוטש ַאזַא ןיא טסַאנ ַא ןייז וצ .ןיימענלַא ןיא שזיל

 .גננורהַאפרע עיינ עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג רימ

 -עװּפֶא ס'לעקינייא ןייז ןופ טשיוטנע קרַאטש ןעווענ ןיב ךיא

 -ירפַאב גָאט ןעבלעז םעד ךימ טָאה ?אזקיש רעד רעבָא ,טייהנעז

 וצ טרהיפענ טָאה רעכלעוו ,זירּפרוס ןעמהענעגנא ןא טימ טניד

 .ןעטפַאשטנַאקַאב ענעמָאקליװ ערעדנא

 .ריטראווק ַא ןעקוקַאב ןעננַאנעג ןענייז ךיא ןוא ןייטשליצ

 טרעהענ עכלעוו ,עדייבעג עניילק א) "לענילפ , א ןעוועג זיא סָאד

 -קָאד ןעטלַא ןא ןופ םוטנעגייא סָאד ,(ןינביטּפיוה םעד ווצ

 רעד ןעוועג זיא שטיװעסצַאי .שטיוװעקצַאי ןעמָאנ ן'טימ רָאט

 -נוא ןעמָארק יד ןופ ,עדייבעג עשטשילישטוא רעד ןופ סָאבעלַאב

 ןייז .קרַאמ ן'פיוא סעדייבענ ערעדנַא רֶאּפ ַא ןופ ןוא רהיא רעט

 רעליטש ַא ףיוא --- ואוושרעדנַא ןעוועג זיא רעבָא הריד ענענייא

 ףיוה א ןופ ןעטימ ןיא ,רענטרענ ןוא רעזייה ענרעצליה ןופ סאנ

 .סַאנ רעד וצ ןענַאטשענ זיא "לעגילפ , רעד ןוא ;דָאס ַא טימ

 ףיוא זַא ,טרעלקרע זנוא רע טָאה ,ןעמוקעג ןענייז רימ ןעוו

 -ייוטייצ טניואוו ,ןעננידראפ זנוא ?יוו רע סָאװ ,ריטרַאװק רעד

 -יו יד טגידנעעג טשרָאקַא טָאה רעכלעוו ,ךירנעה ,ןהוז ןייז גיל

 -רעווינוא ןיא ןערהָאפ וצ ךיז טביילק ןוא עיזַאנמינ רעקסבעט

 .םעדיוב א טימ ךעלרעמיצ יירד ןעזיוועג זנוא טָאה רע .טעטיז
 ןענייז ךעלרעמיצ יד ."?ענילפ , רעצנַאנ רעד ןעוועג זיא סָאד
 .םעווקאב ןוא ןהעש ןעוועג רעבָא

 -ופַארנָאטַאפ ןענעלעג ןענייז דָאמַאק ן'פיוא ןוא שיט ן'פיוא
 ,וערַאסיּפ יוװ ,רעקנעד ןוא רעביירש עלַאקידַאר ןופ רעדליב עש

 .לַאסַאל ןוא ווָאבוילָארבָאד

 -עזנוא, ןופ רענייא זיא ךירנעה רעד זַא ,ןייז סָאד ןעק --

 -ַאררעביא רעגיד'נונעת ַא ןיא טגערפענ ךיז ךיא בָאה -- ?"ער
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 ןייק טָאה םעד ןעגעוו -- טמיטשעג לאקידַאר זיא רע זַא .גנוש
 .ןייז טנעקעג טינ עגַארפ

 -נעה טלעטשעגרָאפ זנוא טָאה רעטָאפ רעד ןעוו ,רעטעּפש

 ןַא טימ ,רעדנָאלב ַא -- ןהעזסיא ןייז טָאה ן'ךיר

 רַאפ -- םינַּפ ןעטנענילעטניא רהעז ,ןעכילסַאלב ,ןעטנַאסערעטניא

 רימ ףיוא ןעבָאה רעדליב יד סָאװ ,קורדנייא םעד טגיטעטשַאב רימ

 .טכַאמעג
 .רעניטכיזרָאפ ַא רהעז ןעוועג טשרעוצ זיא ךערּפשענ רעזנוא

 ןענעק רימ זַא ,טלהיפרעד עדייב רימ ןעבָאה רעבָא זייווכעלסיב

 .רענעפָא ןעדייר ןעמונעג ןעבָאה רימ ןוא .ןעיורטעג ךיז

 ."קָאשזורק , רעקסבעטיוו םעד ןופ דילנטימ א ןעוועג זיא רע

 א ןוא "סקיננעמערוװָאס , עניימ ןעזיווענ םהיא בָאה ךיא
 ןעמונעגטימ בָאה ךיא סָאװ ,"ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ, ןערעמונ ראַּפ

 דליב ןעשיפַארנָאטַאפ ַא ןעזיוועג רימ טָאה רע ןוא ;אנליוו ןופ
 רעכלעוו ,לעכיב ןעשידרע-רעטנוא ןַא ןוא ן'יקסוועשינרעשט ןופ

 זיא השרד יד .(*השרד עזעיגילער ַא ןעטלאהטנע טש'רמולכ טָאה
 -ױּפ ַא ןיא ןעבירשעג ןעוועג זיא יז ןוא ערענָאיצולָאװער א ןעוועג

 -ענ לעיצעּפס ןעוװעג זיא לעכיב סָאד םירָאװו ;ךַארּפש רעשרע
 .רעפרעד יד ןיא ןעלייטרַאפ וצ ףיוא טקורד

 ןוא סנָאטימבָאנ עצנַאג ךיא בָאה געט עכילטע עטסקענ יד

 .ןע'ךירנעה טימ טכארבראפ ןעדנעווא

 ןייק) ןערהָאפענקעװַא זיא שטיװעקצַאי רעננוי רעד רעדייא
 ,קעטנָאיאמ ַא ,ץעוויס ןייק טרהיפעגקעווַא זנוא רע טָאה ,(עשראו
 רַאֿפ טלעטשעגרָאפ זנוא טָאה רע ואוו ,שזילעוו ןופ טסרָאיװ ןעביז

 .ווָאכָאל ןעמָאנ ן'טימ עילימַאפ רעשיצירּפ רעלַאקידַאר ַא

 -ענרעביא ךיז רימ ןעבָאה ,ןערהָאפענקעװַא זיא ךירנעה ןעוו

 ַא ךָאד רעבָא ,לעזייה עקניניילק א ."?ענילפ , םשד ןיא ןעבילק

 א יו ,טהערפעג רהיא טימ ךיז ןעבָאה ריס .ךיז רַאפ זיוה ץנַאנ

 .ןעזיוה רֶָאּפ רעטשרע ןייז טימ לענניא

 יקילעוװ 'וו ָאווַאלס, ןעוועג זיא לעכיב םעד ןופ ןעמָאנ רעד (*
 םעד ןופ גָאמוירפ ןעטפניפ םעד ןיא השרד ַא ,טסויה סָאד ,"קָאטַאיּפ
 .מסָאּפ ןעסיורג
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 ןערעמונ 28 יד .רעכיב עניימ טגײלעגרעדנַאנַאפ בָאה ךיא

 לרעּפ יד ןעוועג ןענייז "קיננעמערווָאס, ס'יקסוועשינרעשט ןופ

 .לקעטָאילביב ןיימ ןופ

 -רַאפ לַאנרושז םעד ןופ ןערעמונ עטלא יד ןענייז ?לעיציפָא

 וצ רעוװש ןעוועג םתס ייז זיא סע .ןעוועג טינ לָאמנייק ןעטָאב

 טינ ןעזעל םוצ ייז ןעמ טנעלפ ןעקעטָאילביב יד ןיא ןוא ; ןענירק

 עכלעזַא ןעטלַאה וצ זיא טרָאטש רעסיורג ַא ןיא ,ןעבעגסיױרַא

 "םיוא ןעגיוצעג ןעטלָאװ ייז .ךַאז ערעכיז ןייק טינ ןעוועגנ רעכיב

 ."ענעי ןופ טייז רהיא זַא ,דשח ַא טקעוװהע ןוא טײקמַאזקרעמ

 -ַאּפ יד לָאז ,שזילעוו יװ ,לעטדעטש ןעפרָאװרַאפ ַא ןיא זַא רעבָא

 ףיוא שוח ןעטלעקיווטנע ןַא ןעבָאה עירעמרַאדנַאשז יד ןוא ייציל

 ךיא בָאה ,ָאזלַא .טביולנעג טינ ךיז טָאה סָאד -- ןעכַאז עכלעזַא

 םעד ןופ ןעדָאלּפוש ענעּפָא יד ןופ םענייא ןיא טניילעגסיוא ייז

 ,רעמלַא-ךוב ַא רַאפ טנידעג רימ טָאה סָאװ ,דָאמַאק

 ָאטַאפ ןייז ןעזָאלענרעביא רימ טָאה שטיװעקצַאי ךירנעה

 .לעכיב-"השרד ,, םעד ןוא ן'יקסוועשינרעשט ןופ דליב ןעשיפַארג

 ,ךיא בָאה "?ַאילָאװ ַאיאנדָארַאנ, ןערעמונ ייווצ עניימ ןוא סָאד

 ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא ןעטלאהעג ,ךילריטַאנ

 -ערווָאס, יד ןיא ןעלקיטרַא ענעדישרַאפ ןעזעלענ בָאה ךיא

 .שיזיוצנארפ ןענרעל וצ ןעביוהעגנָא בָאה ךיא ןוא "סקיננעמ

 ןערָאװעג זיא ןעבעל סָאד ;ןעמונרַאפ ןעוועג זיא טייצ יר

 טָאה םייהַא שינעקנעב יד רעבָא .רעטנַאסערעטניא ןוא רעטיירב

 רימ ןענייז רעבירעד ןוא ,טרעהעגפיוא טינ ץלַא טייצ עטשרע יד

 ןייק ןעמוק רעזנוא ךָאנ ןעכָאװ סקעז רהעפעגנוא --- תוכוס ףיוא

 םעד ןופ םירבח ייווצ ערעזנוא וצ טסַאנ וצ ןערהָאפעגנ -- שזילעוו

 עכלעוו ,שטיווָאני ןוא יקצָארט "עדייז , רעזנוא ,טוטיטסניא

 רעקסבעטיוו ךיוא ,לעווענ ןיא סעלעטש-רערהעל טַאהעג ןעבָאה

 .עינרעבונ

 -לעז םעד טַאהעג טָאה ןוא שזילעוו יו סיורג ױזַא זיא לעווענ

 -ַאב רעזנוא  .רעטקַארַאכ ןעשלעטדעטשדזיילק ןוא ןעשידיסח ןעב

 .עיצַאסנעס 8 ןעוועג רעבירעד ןעטרָאד זיא ךוז
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 -נירעשטעוו ,ןעטייצלָאמ ףיוא ןעדַאלעגנייא זנוא טָאה ןעמ

 .סעקנַאילוה ןופ הרדס א ןעביֹוהעגנָא ךיז טָאה סע .סעק

 טימ ךיז טָאה ןכרש ַא .ןעפָאלעגכָאנ זנוא ךָאנ ןעמ זיא סַאג ן'פיוא

 טינ ךיז וצ רעבָא םהיא ןעבָאה רימ .,טריסערעטניארַאפ זנוא

 .ןעזָאלעגוצ

 ,שזילעוו ןייק טרעקענמוא ךיז ןעבָאה רימ ןעוו ,תוכוס ךָאנ

 עניימ ןוא .טייברַא-לוש עניסעמלעגער יד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה

 ,טרעסערגרַאפ רעטייוו ךָאנ ךיז ןעבָאה ןעטפַאשטנאקאב

 ַא -- טנענילעטניא רע'תמא ןא ןעמוקעג זיא שזילעוו ןיא

 ַא ןוא רָאה עצרַאװש טימ ןַאמרעגנוי רעניסקיוועג-ןיילק ,רערַאד

 -ַאב ןוא רעגיהעפ א רהעז -- ס'ןייטשליצ יװ לעקנוד ױזַא םינּפ

 .עמַאנ ןייז ןעוועג זיא ןָאסרעעמ קַאסיא .ןאמרעגנוי רענעזעל

 -סיוא טָאה רע ,ןדמל רעשזילעוו ַא ןופ ןהוז רעד ןעוועג זיא רע

 טָאה ןוא עיזַאנמיג ןעסאלק עלַא ףיוא ןעמַאזקע םעד ןעטלַאהעג

 -יולרָאפ רעבָא .טעטיזרעווינוא ןַא ןיא ןערהָאפ וצ ןעבילקעג ךיז

 ןענייז רימ .רעטניוו ן'פיוא שזילעוו ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה גיפ

 ,ןעכוזַאב טפָא זנוא טנעלפ רע ןוא ,ןערָאװעג טנַאקַאב םהיא טימ

 ןעמוקעג זיא ,קישטוטיטסניא רעכילטסירק רעד ,וועידעוודעמ

 -ךעמ ַא ךָאנ טימ טכַאמענ טנַאקַאב זנוא טָאה רע ןוא ףרָאד ןופ

 -רערהעל רעגרובסרעטעּפ םעד ןופ רעליש רענעזעוועג ַא ,וועידעוו

 .גנוי רענהעש-דליב ַא ,טוטיטסניא
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 -ילעוו רעזנוא == .סקרַאמ לרַאק --- .עילימַאפדװַאכָאל יִד
 ."קָאשזורק , רעשז

 רעננוי רעד רעכלעוו טימ ,עילימַאפ עשיצירּפ יד, סווָאכאל יד

 ,ןערהָאפקעװַא ןייז רַאפ טכַאמענ טנַאקַאב זנוא טָאה שטיװעקצַאי
 ,קעטנָאיַאמ רעייז ןופ עטערַאק ַא טקישעג זנוא ךָאנ טּפָא ןעבָאה
 לָאמא ןוא דנעווַא ןַא ןעננערברַאפ ייז ייב לָאמַא ןענעלמ רימ ןוא

 .הירפ רעד ןיא נָאטנוז זיב גָאטימכָאנ נָאטיירּפ ןופ
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 ייווצ ערהיא ,הנמלא ןַא ןופ ןענַאטשַאב זיא עילימַאפ יד

 רערעגניא רעד רַאפ ןיטנַאנרעװאוג ַא ןוא ןהוז רהיא ,רעטכעט

 ַא ,עכיוה ןייק טינ ,עקטענורב ַא ןעווענ זיא רעטומ יד .לעדיימ

 טָאה ,ַארעיװ ,רעטכָאט ערעטלע רהיא .עט'הנאד'רַאפ ַא ,ענולק

 .רעטקַארַאכ ןעקרַאטש ַא טימ לעדיימ ַא ןופ קורדנייא ןַא טכַאמעג

 ןענעלפ ,ןָאט לעכיימש ַא טגעלפ יז ןעוו .גינייוו טדערעג טָאה יז

 ןַא טיס ןענייש ןעגיוא עיורג ערהיא ןוא ןהייצ עסייוו ערהיא

 ַא רהעז ןעועג זיא ,אנָאיל ,ערעגניא יד .טכיל ןעטנַאסערעטניא

 ןעוועג זיא ,ַאילָאק ,רעדורב רעייז ,עניניזטכייל ַא רעבָא ,ענהעש

 ןעשיסור-טכע םעד ןופ ּפָאק-ץיה ַא ,רעניצראהיטונ א ,גנוי-בעל ַא

 ןעשיצירּפ-שיסור םעד ףיוא טבעלעג טָאה עילימַאפ יד .טרָאס

 "עג קעטנָאיַאמ םעד ייז ןעבָאה ,םיצירּפ עליפ יוװ ןוא ; רעגייטש

 םענעגנודעג ַא ףיוא ליפוצ ךיז גידנעזָאלרַאפ ,קלָאט ַא ןהִא טרהיפ

 טָאה רעכלעוו ,דנעגעג ןעשיטלַאב םעד ןופ שטייד א ,רעטלַאוװראפ

 ןיא זיוה רעד ןופ טייקכילדניירפ-טסַאג יד .שיסור טרערעג םיוק

 .עשיסור-טכע ןַא ,עמירַאװ א ,עטיירב ַא ןעוועג

 ןופ לעדיימ עכילטסירק א ןעוועג זיא ןיטנַאנרעװאוג ס'אנָאיל

 ."קָאשזורק, רעקסבעטיוו םעד וצ טרעהעג טָאה יז ןוא קסבעטיוו

 יד ןוא ,עיצולָאװער רעד טימ טריזיטַאּפמיס ךיוא טָאה ארעיוו

 .ךיוא רעטומ

 -נערברַאפ םייצ יד רימ ןעגעלפ ,ןכוזַאב ייז ןעגעלפ רימ ןעוו

 ןעביירט לעסיבַא ןוא ןעגניז ,ןעמַאזוצ ןעזעל ,ןעסעומש ןיא ןענ

 .םירעוּפ רעצעוויס יד ןעשיווצ עדנַאנַאּפָארּפ

 ,קסבעטיוו ןייק ןערהָאפעג זיא הנמלא יד ןעוו ,לָאמ רֶאּפ ַא

 -דָארַאנ, ןערעמונ עטצעל יד טכארבעגטימ ןעטרָאד ןוֿפ יז טָאה

 ס'ניטנאנרעוואוג רעד ןופ ןעמוקאב טָאה יז עכלעוו ,"אילָאװ איַאנ

 .רעטסעווש ַא

 "עג עטערַאק רעייז ןיא סווָאכאל יד טימ ךיא ןיב ֿלָאמנייא

 -ייא םימ ןערָאװעג טנַאקַאב ןיב ךיא ואוו ,קסבעטיוו ןייק ןערהָאפ

 ןוא ןעדיא -- "קָאשזורק , ןעניטרָאד םעד ןופ רעדילנטימ עגינ

 סע'סקרַאמ לרַאק ןעהילעג רימ טָאה ייז ןופ רענייא .,ןעטסירק

 ןַאד זיא דנַאב רעטשרע רעד יוװ רהעמ) שיסור ףיוא "לַאטיּפַאק ,
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 שזילעוו ןייק ןעמונעגטימ ךוב םעד בָאה ךיא .(ןעוועג טינ ךָאנ
 -נעגנירדניירַא ןוא גידנעזעל ,ןעדנעווַא עצנַאג ןעסעזענּפָא ןיב ןוא

 .טלאהניא ןייז ןופ ןעשינעפיט יד ןיא גיד

 רעצנַאנ ַא ןעבילקעגננָא זנוא ייב ךיז טָאה אפונ שילעוו ןיא

 יד ןעשיווצ .רעדילגטימ עשידיא ןוא עכילטסירק ןופ "קָאשזורק,

 -םפרָאד ייווצ ןופ רערהעל עכילטסירק יד ןעוועג ןענייז עטשרע

 ןַאמ רעכיוה ַא ,ייז ןופ רענייא .שזילעוו ןופ טייוו טינ ,ןעלוש

 -רַאפ ןעוועג ןַאד זיא ,םינּפ ןעשרעיוּפ ַא טימ ,גיצרעפ רהָאי ַא ןופ

 רימ ייב ךיז טָאה רע ןוא עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןיא טכָאק

 ,קרעוו ס'ללימ ןופ ננוצעזרעביא ס'יקסוועשינרעשט וצ טּפאכעגוצ

 -ענ רענעלק ןוא רעגניא ןעוועג זיא רערהעל רעטייווצ רעד

 טנעלפ רע .טרָאװ ַא טדערעגסיוא ןעוו ןעטלעז טָאה רע .,ןעסקַאװ

 .ןעסעומש ערענָאיצולָאװער ערעזנוא וצ ןערעהוצ ךיז ןוא ןעציז

 רעייז ןוא רעפמעק עשירלעה יד ןעגעוו ןעדייר טנעלפ ןעמ ןעוו

 ןעּפָאס שזַא ןוא טרָאװ ןעדעי ןעגנילש רע טגעלפ ,יירעריטרַאמ

 .גנורעטסייגַאב ןופ

 ןעגעלפ ,ןעיורטרַאפ טנעקענ ןעבָאה רימ עכלעוו ,עטנַאקַאב יד

 -ַאבעד ,ןעועקלָאט ,ןעזעל ,ריטראווק רעזנוא ףיוא ןעלמַאזרַאפ ךיז

 -רע לָאמ עכילטע ךיא בָאה רוטַארעטיל עשידרע-רעטנוא .,ןעריט

 -ַאב בָאה ךיא ןעוו ."קָאשזורק , רעקסבעטיוו םעד ןופ ןעטלַאה

 -ונ םעיינ א רעדָא עיצַאמַאלקָארּפ ַא ןופ סעיּפָאק עכילטע ןעמוק

 ,"ַאילָאװ איאנדָארַאנ, ןַאנרֶא ןעשידרע-רעטנוא םעד ןופ רעמ
 עטרעווסנעיורטרַאפ וצ ןעקישרעדנַאנַאפ ייז ןופ לייט ַא ךיא געלפ

 -נוא ןיא ןעלקיוונייא "הרוחס הפירט , יד געלפ ךיא .עטנאקאב

 ,טסָאּפ ךרוד ןעקישקעװַא ױזַא ןוא ןעקָאז רעדָא ,ןעזיוה-רעט

 .שעוו עיינ ?עקעּפ ַא סלַא

 -עקצַאי רעגני רעד עכלעוו ,דליב ס'יקסוועשינרעשט

 ַא וצ ןענָארטעגניײרַא ךיא בָאה ,ןעזָאלענרעביא רימ טָאה שטיוו

 ץוט רֶאֹּפ ַא םהיא ייב טלעטשַאב ןוא קישטפַארגָאטַאפ רעשזילעוו
 -סעווש ַא רעניימ זיא סָאד זַא ,טנָאזעג םוזיא בָאה ךיא) סעיּפָאק

 ןערָאװעג טפיוקראפ ךָאנרעד ןענייז רעדליב יד .(דניק-רעט
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 יולָאװער רעד ןוֿפ "ץיירק ןעטיור, ןופ ןעטסנוג וצ קסבעטיוו ןיא

 ,גנוגעוַאב רערענָאיצ

 -לָאמ ַא טימ ,ץעוויס ןיא טכארברַאפ רימ ןעבָאה רהָאידיינ

 רעד .םירעוּפ יד ןופ רעדניק יד רַאפ גנאזעג ןוא תושעמ ,טייצ

 ןופ םסייג םעד טימ טשימענ ןעועג זיא בוט-םוי ןופ טסייג

 :עיצולָאװער

 יס

 .עילימַאפ ןייז ןוא שטיװעקצַאי רָאטקַאד

 ,עגיצנייא יד ןעוועג טינ ,ךילריטַאנ ,ןענייז "עטיורטרַאפ , יד

 ךיוא ןעגעלפ זנוא וצ .גנוניואוו רעזנוא טכוזַאב ןעבָאה סָאװ

 "נוא ןופ ןעבָאה עכלעוו ,טיילעגנוי עשידיא עכילטע ןעמוקניירַא

 סָאד .ןעסיוו טפרַאדענ טינ ןעסערעטניא ערענָאיצולָאװער ערעז

 ןענעלפ ייז ;"עגיטלעוו-טנייה , םתס ןעוועג ןענייז ייז ןופ בור

 רֶאּפ א ןערעה ,תבש םוא סָאריּפַאּפ ַא ןערעכיור ןעמוקניירַא

 יר ייב עדנוטש ַא ןעגנערברַאפ ױזַא ןוא רעטרעוו "עשיסרוקיּפא,

 רָאּפ א ןעכוזַאב זנוא ןעגעלפ ךיוא .(רערהעל) ?סעלעיטישטוא ,

 ימַאפ עשיטַאבעלַאב ןופ סמידייא רָאֹּפ ַא ;"עגיטנייה-בלַאה,

 טימ לופ ןעוועג זיא רעכלעוו ,טדָאטש ןופ רעשדלעפ רעד ,סעיל

 ןעפרַאד טגעלפ ןעמ .ענינייא ךָאנ ןוא ,תושעמ עטנאסערעטניא

 .ןעדייר וצ ןעמעוו טימ יו ןעקנעדעג

 ,טניואוועג בָאה ךיא ואוו ,זיוה רעד ןעגעוו רעטרעוו רָאַּפ ַא

 "רַאוװק ןיימ ןופ סָאבעלַאב רעד זַא ,טנַאמרעד ןיוש בָאה ךיא

 .שטיװעקצַאי ןעמָאנ ן'טימ רָאטקָאד רעטלַא ןַא ןעוועג זיא ריט

 ןערעטלע םעד טימ .ןהיז ייווצ ןוא רעטכעט ייווצ טאהעג טָאה רע

 ןיוש רעזעל רעד זיא ,עשרַאװ ןיא ןעוועג טציא זיא רעכלעוו ,זהוז

 ןופ סַאלק ןעטצעל םעד ןיא ןעוועג זיא רערעגניא רעד .טנַאקַאב

 ןיא ןעוועג זיא רעטכָאט ערעגניא יד ןוא ,עיזָאנמיג רעקסבעטיוו

 ןעועג זיא בוטש ןיא .ךעלדיימ רַאפ עיזַאנמינ רעקסבעטיוו רעד

 רָאטקָאד רעד .עטַארייהרַאפ ןייק טינ ,רעטכָאט ערעטלע יד רָאנ
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 טָאה רע .קיטקַארּפ ןייז ןעבענעגמיוא טַאהעג גנַאל ןיוש טָאה
 רעזייה ענייז ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,עדנערַא רעד ןופ טבעלעג

 .ןעמָארק ןוא

 זיא רעטונג ַא רהעז ןוא רעכַאװש ַא ,רעראד ַא ,רעכיוה ַא

 ןענייז רעדניק ענייז עֶלַא ןוא ,שטיוװעקצַאי רָאטקָאד רעזיד ןעוועג
 ןעדייר שיליוּפ .קַאילַאּפ א ןעוװעג ןיא רע .עטונ ןעוועג ךיוא

 טינ רעבָא םהיא טָאה סָאד ;טרָאװ ןייק טנעקעג טינ רע טָאה

 .טָאירטַאּפ רעשיליוּפ ַא ןייז וצ טרעטשעג

 -ילטע ,ןעּפָארט ןערעטיב םעד ןופ ןעטילענ קרַאטש טָאה רע

 רע ןעוו ,ךָאנרעד .רוכש-טיוט ןייז רע טגעלפ דנַאנַאכָאנ געט עכ

 ךיז געט רֶאֹּפ ַא רע טנעלפ ,ןערעטכינסיוא ךיז ןעמהענ טגעלפ

 עלַא ןיא שינרעטיצ ַא טימ ,דנאטשוצ ןעזעוורענ ַא ןיא ןעניפענ

 רָאּפ א ןעמוקנָא ןענעלפ ןַאד .רעטריזילַארַאּפ ַא יװ ,ןעלוקסומ

 רעד ןיא ןעלַאפנײרַא רעדיוו רע טנעלפ םעדכָאנ ןוא נעט ערעטכינ

 ,רעבָא .זָאלטכַאמ ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןעגעג ,טייהניואוועג

 עטוג א ,טזא ןיא יצ דנאטשוצ ַאזַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה רע יצ

 .ןעווענ רעמיא רע זיא המשנ

 יד ,ן'אירַאמ טקישעגנײירַא רע טָאה ,טכַאנייב ,לָאמנייא

 ןיב ךיא .םהיא וצ ןעמוקניירַא לָאז ךיא ,ןעטעב ךימ ,טסניד

 רע ןעו .םענעפיוזַאב א ןענופענ םהיא בָאה ןוא ןעמוקעגניירַא

 ןוא טנַאה יד ןעקירד ןעמונענ רימ רע טָאה ,ןהעזרעד ךימ טָאה

 ןיא (* ! שטיװָאנָאפַאס םַארבַא ,שטיװָאנָאפַאס םַארבַא, : ןעּפילכ

 ",(נניבמָאלּפ) עיצַאזילַאנַאק ןייק ָאטינ םויה דע ךָאנ זיא עשרַאװ
 .לֹוק ן'םיוא טנייוואוצ ךיז טָאה רע ןוא

 ,רעטכעלענ ןעטונ רהיא טימ טכַאלוצ ךיז טָאה רעטכָאט יד

 -נערעכיזרַאפ ,טגיהורַאב זייווכעלסיב םהיא ןעבָאה עדייב רימ ןוא

 .עיצַאילַאנַאק ןעכַאמ עשרַאו ןיא ןיוש טעוװ ןעמ זַא ,םהיא גיד

 םַאדַאמ יד יו ױזַא ,ןערעכיור ליפ טנעלפ עכלעוו ,רעטכָאט יד
 יי יי

 .רעגייטש ןעשיסור ן'פיוא ,ןעפור ןעטרָאד ךימ ןעמ טגעלפ ווזַא (*
 -וסור םעד ןיא ןערָאוװעג טלעדנַאװרַאפ זוא ,ןעמָאנ ס'רעטָאפ ןיומ ,אנבש
 טסואוורעד ךיז טָאה רעטָאפ ןיומ ןעוו ,רעטעּפש ."ןָאפַאס , ןעמָאנ ןעש
 .טרעגרעע2 רהעז םהוא סע טָאה ,ןופרעד
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 רהיא בָאה ךיא .טניילעגפיוא טוג ןעוועג רעמיא זיא ,ַאווַאכאל

 סע סָאװ .עזייב ַא רעדָא עטרעיורטרַאפ ַא ןהעזעג טינ לָאמנייק

 ןעטכַארטַאב ץלַא יז טנעלפ ,בוטש ןיא ןעפָארטעג טינ ךיז טָאה

 ,טסנוּפדנַאטש ןעשיטסירָאמוה ַא ןופ

 ןעװעג זיא טנעמורטסניא רעד .ָאנאיּפ טליּפשעג טָאה יז

 ןופ ןעוועג עקאט ןענייז (ןעשיוואלק) ךעלדנייב יד ןוא רעטלַא ןַא
 יד .טײקטלַא ןופ טלענרַאפ ןוא טנעקירטעננייא רהעז -- ןייב

 ךיוא סעּפע ןענייז ,ןעבענעגסיױרַא טָאה ָאנַאיּפ יד סאוו ,ןעגנַאלק

 רהיא ףיױא טנעלפ יז .עטלענרַאפ ןוא עטנעקירטראפ יװ ןעוועג

 זיא ןירעקיזומ עסיורג ןייק .ןעכַאז עטכייל ,ערעלוּפָאּפ ןעליּפש

 רהיא ןעגנולקעג רעבָא טָאה ןעליּפש רהיא ןיא ;ןעװעג טינ יז

 ,טסיינ רעניטומטוג גיבייא

 ןעמוקעג קסבעטיוו ןופ זיא (סעמטסירק) ןעטכַאנייוו ףיוא
 ןענייז ריס .רעטסעוװש ערענניא ןוא רעדורב רערעגניא רהיא

 געט עבילטע יד ןעבָאה ןייטשליצ ןוא ךיא ןוא ,ןערָאװעג טנַאקַאב

 טָאה רעדורב רערעגניא ס'ךירנעה .ןעמַאזוצ ייז טימ טכארבראפ

 ןעועג זיא סָאד .טריסערעטניא טינ ןענַארפ עשיטילָאּפ טימ ךיז

 ןיא זנוא טָאה רע ןוא ,רעפיטש רעכילדימרענוא ןַא ,גנוי-בעל ַא

 .ןעניוצעגניירַא סעקנַאילוה ענייז

 -יבַא ,עליטש א ןעוועגנ זיא שטיוועקצאי ןיליירפ ערעגניא יד

 רהיא לָאז ךיא ,ןענַאטשעגוצ רימ וצ זיא יז ,עטכַארטרַאפ ַא לעס

 ןיא סע ,טניימעג בָאה ךיא .תיב-ףלַא ןעשידיא םעד ןענרעלסיוא

 -ענכָאנ רהיא זירּפַאק םעד בָאה ךיא ןוא זירּפַאק ַא יו רהעמ טשינ

 ,טסנרע ץנַאג תיב-ףלא םעד וצ ןעמונעג רעבָא ךיז טָאה יז .ןעבעג

 קירוצ ןעוועגנ ןיוש זיא יז ןעוו ,רעטעּפש ןעכָאװ רֶאֹּפ ַא טימ ןוא

 ,ףירב ןעשיסוד ַא ןעמוקַאב רהיא ןופ ךיא בָאה ,קסבעטיוו ןיא

 טָאה ףירב ןופ ?ייט רעשביה א .תויתוא עשידיא טימ ןעבירשענ

 -ַאב טינ טָאה ייצילָאּפ יד ןעכלעוו ןופ ,רעטקַארַאכ ַאזַא טָאהעג

 ,ןעסיוו טפרַאד

 -דניירפ ןעטלעז ןעוועג זיא שטיװעקצַאי עילימאפ עצנַאג יד

 .רימ וצ ןוא ןע'נייטשליצ וצ -- זנוא וצ ןעדנובעגוצ ןוא ךיל

 רהעז ןעועג זיא טסניד עזיד ךיוא ,אירַאמ ,טסניד עטלַא רעייז
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 ןהֶא שזילעוו ןיא ןענייז רימ זַא ,טקַאפ רעד ןוא ,עזעינילער ַא
 ןעלעיצעּפס ַא טקעװרע המשנ רעמורפ רהיא ןיא טָאה ,ןערעטלע

 ,ןעכָאק זנוא רַאפ טנעלפ יז ,זנוא וצ רעטומ ַא ןייז וצ סערעטניא
 רימ סָאװ ,סָאד .,רעטומ ַא יו עקַאט -- זנוא ןהעזמורַא ,ןעקַאב
 .ייברעד טרעטשעג טינ רהיא טָאה ,ןעטסירק ןייק טינ ןענייז
 טדערעג ןעבָאה רימ סָאװו ,םעד בילוצ ןעוועג סָאד זיא רשפא

 -ןוָאנישט , יװ ןָאטעגנָא ןעוועג ןוא ,ןעטסירק יד יו ױזַא שיסור
 סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב רקיע רעד זיא רשפא ןוא ; "סעקינ

 ףיוא טעװעדַאהענסיױא טָאה יז עכלעוו ,רעדניק סע'שטיוועקצַאי
 .זנוא טימ טעדניירפַאב ױזַא ןעוועג ןענייז ,טנעה ערהיא

6 

 .לעקיטרַא רעטקורדעג רעטשרע ןיימ -- .ןעגנומימש

 ןוא סָאד .עקירדנייא עיינ טכַארבעג טָאה נאט רעדעי טעמכ
 טליּפשענ בָאה ךיא סָאװ ,עלָאר יד ,טייקנידנעטשטסבלעז עיינ ןיימ

 -ענ םעד ןיא טליּפשענ בָאה ךיא סָאװ ,עלָאר יד ,לעטדעטש ןיא

 רעכלעוו ,?היפעגנ רעלַארָאמ רעכיוה רעד ןוא ,"קָאשזורק , ןעמייה

 ,גנורעטסיינַאב רעשיטסילַאיצַאס ןיימ טימ ןעדנוברַאפ ןעוועג זיא

 עגנוי עניימ ןיא ןייו יו ,ןעועגנ זיא םענייאניא ץלַא סָאד--
 .ןערעדָא

 רעד ןעגעוו טלהעצרעד ךיא בָאה לעטיּפַאק ןעגידרעהירפ א ןיא
 -עוו ןוא ,ןעמוקעגרָאפ רימ ןיא זיא סָאװ ,עיצולָאװער רעניטסייג

 טאהעג רימ ףיוא טָאה יז סָאװ ,גנוקריוו רעדנעניהורַאב רעד ןענ
 שנואוו ַא ףיוא .ןעבילברַאפ זיא סָאד .ןעניוא עניימ וצ גוצַאב ןיא

 .גנוטכַארַאפ טימ טקוסענ ץלַא ךיא בָאה ןהעש ןהעזוצסיוא

 ךיא בָאה ,שזילעוו ןיא גידנעייז זַא ,טינ רעבָא טסייה סָאד
 עניימ ןופ ןייזטסואווַאב ןעשיטעקָאק ןייק טאהעג טינ לָאמנייק

 ענעשעמ יד טימ קארפ ןעלעיציפָא םעד ןופ ,ןעמויטסָאק עיינ

 -יפֶא רעד ןופ ןוא ,סַאלק ןיא ןעגָארט געלפ ךיא ןעכלעוו ,ּפענק
 נעלפ ךיא סָאװ ,עדרַאקָאק רעד טימ לעטיה רעיולב רעלעיצ

 ךיז בָאה ךיא זא ,טינ סָאד טפייה ךיוא .סָאנ ן'פיוא ןעגָארט
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 "אב עכילטסירק עניימ טימ ןעביוהעג טלהיפעג טינ לָאמנייק

 ,להיפעג ַאזַא ייב ןעּפַאכ רעבָא ךיז געלפ ךיא ןעוו .ןעטפַאשטנאק

 ןוא ןעצרַאה ןעצנַאנ ן'טימ רשפא --- ןע'רסומ ךיז ךיא געלפ

 טּפַאכ רע ןעוו ,דיא רעמורפ ַא ךיז ט'רסומ סע יװ --- טינ רשפא

 .ןעקנַאדעג עגידניז ייב ךיז

 רימ ןעגעלפ ןעניוא עקָאסָאק עניימ סָאװ ,ןעצרעמש יד ןופ

 "פ .יירפ ןעוועג סלַאפנעדעי טציא ךיא ןיב ,ןעפַאשרַאפ רעהירפ

 טּפיוהרעביא טציא בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג סָאד זיא טכייל

 ךיא זַא ,טגייצרעביא ךיז בָאה ךיא ,ךיז וצ יורטוצ רהעמ טאהעג

 עמורק עניימ ץָארט ,טייקמאזקרעמפיוא היצ ןוא עלָאר ַא ?יּפש

 ..ןעניוא

 םוצ ךיז ךיא בָאה שזילעוו ןייק ןעמוק ןיימ ךָאנ גנַאל טינ

 "רוק ַא טקישעגקעװַא בָאה ךיא .קורד ןיא ןהעזעג לָאמ ןעטשרע

 -עגּפָא ויא רע ןוא (""יערוועי יקסור, םעד ןיא לעקיטרא ןעצ

 -םיונ רעד ןעגעװ ןעװעג זיא ?עקיטרא רעד .ןעראוועג טקורד

 ןיא ,תוכאלמ ןענרעל וצ ,לוש עשינכעט ַא ןעבָאה וצ טייקנידנעוו

 | .שזילעוו

 טנַאלַאט ןעגעוו ןוא ,טַאהעג טינ סָאד טָאה גנוטיידַאב ןייק

 םָאה ךָאד ןוא .ןייז טנעקעג טינ דייר ןייק יאדוא ָאד טָאה

 סָאװ ,יד ,לעטדעטש ןיא םשוד ַא טכַאמעג ?עקיטרַא רעגיזָאד רעד

 ,רעמונ םעד ןענָארקעג ןעבָאה ,שיסור ?עסיבַא טנעקעג רָאנ ןעבָאה

 -ַאקע זַא ,טקַאפ םעד טרעדנואווַאב ןוא ?עקיטרַא םעד טנעיילעג

 ."ןעגנוטייצ עשיסור יד ןיא ןיירַא טביירש לעיטישטוא רעד ןַאה

 גידנעזעק ,ןעלקיטרַא ערעסערג ןעגעוו טמיורטענ בָאה ךיא

 ןַא וליפא רעדָא ,"טעיװסזַאר , םעד רעדָא "?יערוועי יקסור , םעד

 םעיינ ַא טַאהעג ךיא בָאה ,"קיננעמערווָאס, ןיימ ןיא לעקיטרא

 זַא -- רעזעל עלַא יװ טינ ןיוש ןיב ךיא זַא ,ןייזטסואוואב

 .טקורדענּפָא ךיוא זיא לעקיטרַא ןַא רעניימ

 ,ןעסערעטניא עשידוא רַאפ רעטעלב-ןעכָאװ וירד יד ןופ רענווא (*

 .שוטור ףיוא ןענישרע ןַאד ןענויז סָאװ
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 -ערעטניא ןיא רעכייר ,רעלופ ןערָאװעג ץלַא זיא ןעבעל רעד

 ַא ןעווענ רעבָא טלָאװ סע .רענעלּפ ןוא ןעננובעלרעביא עטנַאס

 ןענייז סע .,ןעדירפוצ ןעוועג רעמיא ןיב ךיא זַא ,ןעניימ וצ תועט

 -ענ ןענייז סע .טפָא עקַאט ןוא ,ךיוא ןעגנומיטש ערעדנַא ןעוועג

 וצ ןעווענ רימ זיא שזילעוו ןעוו ,געט ןוא ןעדנוטש עליפ ןעוו

 -רַאפ ַא ןיא "?ירערהעל א, ןעביילב וצ טכיזסיוא רעד .טסַאל

 רעדעטסניפ ַא יו ןעננאהענ רימ רַאפ זיא ץנניוָארּפ רענעפרָאװ

 ןוא טסול-סנעבעל ליפוצ טָאהעג ךיז ןיא בָאה ךיא ןוא ,לַאזקיש

 -וצ ַאזַא טימ ןעלעטש וצ ןעדירפוצ ךיז טסיינ-סגנומהענרעטנוא

 יו, .תרוחש:הרמ ַא ןיא ןעלַאפנײרַא טפָא געלפ ךיא .טפנוק

 ,ןעטכארט ךיז ךיא נעלפ --- "? ןענַאד ןופ סיורא ךיז ןעמ טּפַאכ

 ַא ךָאנ טקנעבעג בָאה ךיא ,אנליוו ךָאנ טקנעבעגנ בָאה ךיא

 -רַאפ גנַאל ףיוא לעװ ךיא זַא .טּפיוהרעביא טלעוו רערעטיירב

 -רעביא ךיז ךיא בָאה סָאד -- רערהעל רעשזילעוו ַא ןעביילב

 ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו וליפא ,ןעלעטשרָאפ טלָאװעג טינ טּפיױה

 ,גנומוטש רעטסעב רעד



 .5עטיֿפאק רעטנהעצ

 .ןערהָאפקעװַא זומ ךיִא

1 

 .טסעג ענעטעבעג-טינ --- .ףירב עמלעטשרַאפ ייווצ

, 

 ןייטשליצ ןוא ךיא .םירוּפ וצ טנעהָאנ ןעמוקעג זיא סע

 -צולּפ .חסּפ ףיוא אנליוו ןייק ןערהָאפ וצ טעװענַאלּפעג ןעבָאה

 ןיימ ןופ ףירב ןעטלעטשרַאפ-נולק ַא ךרוד ,ךיז ךיא סיוורעד גניל

 ןוא ,"ןעלַאפענניירַא, זיא "?קָאשזורק , רענליוו רעזנוא זַא ,רעטומ

 ,טריטסערַא ןענייז םירבח עשימייה עניימ ןופ עכילטע זַא

 ,ן'הקבר טימ טנערעל סָאװ ,רבח רענידווע'נח-ץרַאװש ןייד ,

 יז טָאה -- "היול יד ןעוועג ןיוש זיא סע ; טלהיקרַאפ ךיז טָאה

 .ףיס ,ףיט ,ףיט ןעבָארנַאב םהיא טָאה ןעמ, -- ןעבירשעג רימ

 םורַא םינ העג !ןהוז ןיימ ,ךיז טיה ; סיורג ןענייז ןעטלעק יד

 ".(ףרַאש) עקלַאש א ןהֶא

 יד :םעד ץוח ַא .טסנרע טינ ןעמ טנָאז ,"ףיט-ףיט-ףיט

 עמַאמ יד טָאה סָאװ ,רעביארָאפ ןעוועג ןיוש ןענייז געט עטלַאק

 ? גנולהיקרַאפ ַא ןעגעג ןענערָאװ וצ ךימ ןהעזענמורַא רעטציא ךיז

 ,שינערעהוצנָא ןַא זיא ףירב רעד זַא ,ךילטייד ןעווענ זיא סע ,ץרוק

 ,שטיװָאניבַאר טסיזַאנמינ רעד ,רבח רעגידווע'נחדזרַאװש ןיימ זַא

 "והֶאּפ רעד הוא טניואוועג ןע'סענאדאב טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ

 רעד טינ ויא רע זַא ןוא ,טריטסערַא זיא .,ריטרַאוװק רעקנַאיל

 .רעניצנייא

 ,ףירב ןעזיד ןעטלַאהרע בָאה ךיא יו ,םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא

 .ףירב ןעטלעטשרַאפ ןעטייווצ ַא ןעמוקַאב ןייטשליצ ןוא ךיא בָאה

 ,סישטָאטס רנח רעזנוא ןעגעוו טלעדנַאהעג ךיז טָאה לָאמ ןעזיר

21 
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 ןוא טוטיטסניא םעד טנידנעעג זנוא טימ ןעמַאזוצ טָאה רעכלעוו
 טקנוּפ ."קָאשזורק, רענליו םעד וצ טרעהעג ןעמַאזוצ רימ טימ
 ןוא ,שזילעוו ןיא ןעלעטש ןעמוקַאב ןעבָאה ךיא ןוא ןייטשליצ יו
 א ןעמוקַאב רע טָאה ױזַא ,לעווענ ןיא ןע'שטיווָאנוי טימ יקצַארט
 רעטעּפש םהיא ןעמ טָאה ןעטרָאד ,לעמָאה ןיא עלעטש-רערהעל
 ןופ רעטלַאװרַאפ םעד וצ ןעמוקעגנָא זיא טכירכַאנ יד .טריטסערַא
 טאהעג רעהירפ טָאה רעכלעו ,עשטשילישטוא רעלעווענ רעד
 -נָאּפסערָאק טציא ךיז טנעלפ ןוא ,לעמָאה ןיא עלעטש-רערהעל ַא
 -ָאנוי טימ יקצָארט טָאה ,אזלא ,דניירפ רעלמָאה ענייז טימ ןעריד
 טייקרעכיז ןופ) םעד ןעגעוו ןעסיוו טזָאלעג ךיילג זנוא ןע'שטיוו
 -טסָאּפ רענעפָא ןא ןיא אקֹוד ןעבירשעג סָאד ייז ןעבָאה ןעגעוו
 -רעביא ןוא גנומַאדרַאפ ןופ ןָאט ןעניד'טשרמולכ ַא ןיא ,לעטרַאק
 טרָאס ַאזַא, ראפ ןעגײצסױרַא ךיז לֶאֹז קישטָאטס זא ,גנושַאר
 .("ןַאמ-חרבח

 םעד ןיא טרהיפעגרעביא ןע'קישטָאטס ןעמ טָאה לעמָאה ןופ
 ןוא ;ענליו ןופ עמרוט עשיטילָאּפ יד ,"רעמונ ןעטנהעצרעפ,
 ןעגנאהעגפיוא ךיז רע טָאה ,רעמַאק ןעמַאזנייא ןַא ןיא ,ןעטרָאד
 ,ךַאלייל ַא ףיוא

 ןיב ךיא .,טרידנָאּפסערָאק ךיז ןע'קישטָאטפ טימ בָאה ךיא
 טקנוּפ ,טנערברַאפ ףירב עניימ טָאה רע ןַא ,רעכיז ןעוועג רעבָא
 .טנערברַאפ ףירב ענייז עֶלַא בָאה ךיא יו

 (ץפיוא ןענעלעג ךיא ןיב ,גאטימכָאנ גָאטיירּפ א ןיא ,לָאמנייא
 .ןעזעלעג בָאה ןוא ,לערעמיצ-ףָאלש ןעקניניילק רעזנוא ןיא ,טעב |

 טינ ןעוועג סעּפע ןיב ךיא .,בוטש ןיא ןעוועג טינ זיא ןייטשליצ
 ךיא בָאה ייברעד .ןעלמערד ןעמונעג ךיז טָאה רימ ןוא ,טנוזעג
 "עשיררע-רעטנוא,, רֶאּפ א ךיז ןעניפעג בוטש ןיא זַא ,טנָאמרעד ךיז
 "הרוחס הפירט , יד בָאה ,ןענַאטשענפױא ךיא ןיב ,ןעכַאז
 א, .| אירַאמ וצ ןענָארטעגנײרַא לעקעּפ םעד ןוא טקַאּפעגנייא
 -- טרעלקרע רהיא ךיא בָאה -- "ןעמוק םעד ךָאנ טעװ לעגניא
 ".ןעזָאלרעביא ךייא ייב סע לעװ ךיא זַא ,טגָאזעג םהיא בָאה ךיא,

 ןיב ,רעטומ ןיימ ןופ ףירב םענעי ןעטלַאהרעד בָאה ךיא טניז
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 עשידרע-רעטנוא יד טימ בָאה ךיא .גיטכיזרָאפ רהעמ ןעוועג ךיא

 .ןערעוו ןעפָאלשטנַא טלָאװעג טינ ןעטפירש

 ןיב ,לעקעּפ םעד ןעבעגעג ן'ַאירַאמ בָאה ךיא יו ,םעדכָאנ

 .טגיילעגוצ רעדיוו ךיז ןוא ?לעגילפ , רעזנוא ןיא ןיירַא קירוצ ךיא

 .ןערָאװעג ןעפָאלשטנַא ןיב ךיא

 ,שנעמ ןייא טינ -- טהעג ןעמ זַא ,ךיא רעה ףָאלש ן'כרוד

 .טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא ,לָאמַאטימ עבילטע רָאנ

 דנַאלסוד ןיא ןוא ,ןעסָאלשרַאפ ןעועג טינ ןיא ריט יד

 ךיא .גידנעּפַאלקנָא טינ ןהענניירא בוטש ַא ןיא ןעמ טנעלפ

 ערטסַאילַאכ עצנאג א :קוק ַא ביִנ ךיא .טעב ןופ ּפָארַא ןיב

 רעקסמרַאדנַאשז רעשזילעו רעד :טסעג עטשניוועגנוא ןופ

 ַא ,ןערַאדנַאשז עכילטע ,קינװַארּפסיא-רעטנוא רעד ,קינווָאקלָאּפ

 .רעדיילק עליוויצ ןיא ןעשנעמ רֶאֹּפ ַא ןוא עקסייצילָאּפ רָאּפ

 .קסיבָא ןַא טכַאמענ רימ ייב ןעבָאה ייז

 ןעמוקַאב םער ןענעוו טָאה קינוװָאקלָאּפ רעקסמרארנַאשז רעד

 יר ןופ רעבָא סָאד טָאה טמַאטשעג .קסבעטיוו ןופ ריּפַאּפ ַא

 .ןעטסערַא רענליוו

 ןייז טינ קנעדעג ךיא) קינװָאקלָאּפ רעקסמרַאדנַאשז רעד

 םינ גנורהַאפרע ןייק ןעטייהנעגעלעגנַא עכלעזַא ןיא טָאה (ןעטָאנ

 םִאד .רעױּפ ַא יו ןעװעג רע ןיא דנעסיוונוא ןוא ,טָאהעג

 ענעלָאװשעג טימ ,רעציפָא רעווילשודוא ,רעקיד ַא ןעוועג זיא

 ךיז ןעװעג רעווש םהיא זיא סע  .םעטָא ןעכַאװש ַא ןוא סיפ

 ךיז ןעבעל שיט ן'פיוא רע טנעלפ ,ןעײּפשוצסיױא ןעגיובוצנייא

 .לעטסעקיייּפש ַא טָאטשנַא ןעכיורבעג רהיא ןוא ,זָאלג ַא ןעטלַאה

 ,בוטש ןיא טַאהעג ןַאד בָאה ךיא סָאװ ,רעכיב יד ןופ רענייא

 טגרָאבעג בָאה ךיא סָאװ ,"לַאטיּפַאק , סע'סקרַאמ ?רַאק ןעוועג זיא

 רהָאי ַא טימ .קָאשזורק רעקסבעטיוו םעד ןופ דילנטימס ַא ייב

 טוג ױזַא ןעװעג דנַאלסור ןיא קרעװ סָאד ןיא רעטעּפש ןהעצ

 ןיא .טרעהעג ןעמָאנ םעד טָאה דניק ַא .לעביב יד יװ טנאקאב

 ןיא רָאנ םעמכ טסואוועג םעד ןופ ןעמ טָאה רעבָא טייצ ןיימ

 'ףיט א ןיא סע יװ ױזַא ןוא ,טלעוו רערענָאיצולַאװער רעד

 ,םערענָאיצולַאװער רעשיסוד רעד טימ ןוא ךוב רעכילטפַאשנעסיװ
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 סע וזיא ,טַאהעג טינ תוכייש עטקעריד ןייק סע טָאה גנוגעװַאב

 ,ךָאד .ןעטָאברַאפ ןעוועג טינ לָאמנייק דנַאלסור ןיא לעיציפָא

 טָאה ,זיא סָאד ךוב ַא רַאפ סָאװ טסואוועג טָאה רַאדנַאשז ַא ןעוו

 -רַאצ ןוא טיײקגיטכרָאפ-סטָאג רעייא ןופ ןמס ןייק ראפ סָאד רע

 .ןעמונעגנָא טינ ,ךילריטַאנ ,טייקגיטכרַאפ

 -- לַאטיּפַאק, :רעטרעװ יד ןעהעטש טַאלב-רעדָאפ ן'פיוא

 ."עימָאנָאקע רעשיטיִלָאּפ רעביא קיטירק ַא
 רעווילשודוא רעד טָאה -- ?סנױזַא סָאד זיא סָאװ ---

 טרָאװ ן'פיוא גידנעזייוונא ,טנערפעג ריס ייב קינוװָאקלָאּפ

 ."עשיטילַאפ ,

 ,טרעפטנעעג ךיא בָאה --- ,עיצרעמָאק ןענעוו ךוב ַא ,הֶא --
 ן'פיוא ןוא ?לאטיּפַאק, טרָאװ ן'פיוא רעגניפ ן'טימ גידנעזייוו
 טינ תוישק ןייק רע טָאה רהעמ ןוא ,"עימָאנָאקעק טרָאװ
 ,טגערפעג

 ןַא בילוצ ןעניז ן'פיוא ןעמוקעג ריס זיא ץורית רעד
 ןעכָאװ רָאֹּפ ַא טימ בָאה ךיא עכלעוו ,גנוקרעמַאב עכילנהע
 ןוא ךיא .רחוס רעשזילעוו ןעדנעסיוונוא ןַא ןופ טרעהעגנ רעהירפ
 -יֵלֲאֹּפ טנָאמרעד רָארג טייהנעזעװנַא ןייז ןיא ןעבָאה ןָאסרעעמ
 .סנױױזַא ןיא סָאד סָאװ טנערפעג רע טָאה ,עימָאנָאקע עשיט

 -טנעעג ךיא בָאה -- ,אזַא טפַאשנעסיו ַא זיא'ס ,הֶא -
 .ןערהעלקרע וצ טכייל טינ זיא'ס .טרעפ

 -רֲַאפ ַא טסייה "םָאנָאקע, ןַא זַא ,טסואווענ רעבָא טָאה רע

 רעדנַאנַא ןופ רעדָא קעטנָאיַאמ ַא ןופ ,טפַאשטריװ ַא ןופ רעטלַאװ

 : טָאּפש טימ ןעפורענּפָא ךיז טָאה רע ןוא ,טײקשיטַאבעלַאב טראפ
 ןיא סָאד סָאװ טינ ךיא סייוו ,עיצרעמָאק ןיא ןיב ךיא ---

 !עי טסייוו רהיא ןוא ,עימָאנָאקע ןַא סנױזַא

 טניײלענקעװַא ןערַאדנַאשז יד ןעבָאה "לאטיּפַאק, ךוב םעד
 ןעשיווצ ,טקוקענרעביא ןיוש טָאה ןעמ סָאװ ,רעכיב יד ןעשיווצ
 ,שיט ן'פיוא לעגרעב ַא ןיא ןענעלעג ןענייז ייז .."ע'רשכ , יד

 ןענייז ,טקוקעגרעביא ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעכיב יד ןוא
 .שיט גערב ןערעדנַא םוצ רעטנהענ ,לעגרעב רעדנַאנַא ןיא ןענעלענ

 ןעננאגענרעביא עטקוקעגרעביא:טינ יד ןענייז זייווכעלסיב
 ןיא ייז ןעשיווצ ץַאלּפ רענידי'ל רעד ןוא ,עטקוקענרעביא יד וצ
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 גרעב ייװצ יד ןעשיווצ ץענערג םעד .רעלעמש ץלַא ןערָאװעג

 וצ ייברעד ןענַאטשעג ןיב ךיא .טיהעג טינ רענייק טָאה

 ןעגעוו טלעטשענ רימ טָאה ןעמ סָאװ ןעגַארפ יד ףיוא ןערעפטנע

 ןיימ טימ ךיא בָאה ,טנעמַאמ ןעסיוװעג א ןיא .,רעכיב יד

 ייװצ טקורעגרעביא ,ךיז גידנערַאּפשנָא טשרמולכ ,ןעגיובנעלע

 יד וצ עטסוקעגרעביא-טינ יד ןופ -- "ץענערג , ן'רעביא רעכיב

 ,ךוב-עגַאט ַא ס'ןייטשליצ ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ."ע'רשכ ,

 ןוא ןעקורדנייא ענעדישראפ ןעביירשראפ טנעלפ רע ןעכלעוו ןיִא

 ךיא .טהעטש ןעטרָאד סָאװ טסואוועג טינ בָאה ךיא .ןעקנַאדעג

 רעד ןעוו ,רעכיילג ןייז טעוו סלַאפנעדעי זַא ,טנעכערעג רעבָא בָאה

 ןעועג רימ ןיא ןייטשליצ ןוא .ןעזעל טינ סָאד טעוװ קינוװָאקלָאּפ

 ןעועג זיא רעטייווצ דעד ךוב ַא רַאפ סָאװ .רַאפרעד רַאבקנַאד

 .טינ ךיא קנעדענ

 -ָאטַאפ ענייז ןעזָאלענרעביא רימ טָאה שטיװעקצַאי ךירנעה

 ,טקוקעגרעביא ייז טָאה קינוװָאקלָאּפ רעד ןעוו .,רעדליב עשיפַארג

 רעד לייוו ,ןע'לַאסַאל דנַאנידרעפ ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה

 .שיסור ןעגנולקעג טינ םהיא טָאה ןעמָאנ

 .טנערפעג רע טָאה -- ? סָאד זיא רעוו ---

 ,םרעפטנעעג ךיא בָאה --- ,רעטרהעלעג רעשטייד ַא ---

 ,ןענופעג טינ רימ ייב רע טָאה דליב ס'יקסוועשינרעשט

 "עגנירַא בָאה ךיא סָאװ לעקעּפ םעד ןיא ןעוועג זיא סע לייוו

 .ן'ַאירַאמ וצ ןעגָארט

 ןיב ךיא זַא טביױלנענ טינ ךיז טָאה קינווָאקלָאּפ םעד

 ערעזנוא "עלַא, טקוקענרעביא טָאה רע יו םעדכאנ ,"ענעי, ןופ

 .טגָאזעג רימ וצ רע טָאה ,ןענופעג טינרָאג ןוא רעכיב

 רעצימיא ןזַא גיטנעק ;םיאנוש ןעבָאה טזומ רהיא ---

 .קסבעטיוו ןייק ליװקסַאּפ ַא ןעבירשעג ךייא ףיוא .טָאה

 ןַא טּפַאכעגנָא ךיז ךיא בָאה -- ,סיוא סע טהעז ױזַא ---

 .גנורעלקרע ןייז

 ןוא רעכיב ענעטָאברַאפ-טינ עניימ ןופ רעטקַארַאכ םעד

 ןעבעגעג רימ טָאה רע  .ןענַאטשרַאפ טינ רע טָאה רעדליב
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 -ענ אמתסמ טָאה ריס ףיוא ליװקסַאּפ םעד ןַא ,שינערעהוצנָא

 ךימ ןעסַאה עכלעוו ,ןעדיא עמורפ רהעז יד ןופ רעצימיא ןעבירש
 .םורפ טינ ןיב ךיא סָאװרַאפ

 וצ רימ ייב ?העפַאב א קסבעטיוו ןופ ןעמוקַאב טָאה רע

 .טסואוועג טָאה רע סָאװ ץלַא זיא סָאד ."קסיבָא , ןַא ןעכַאמ

 -ָאקירַאטס ןעסייהעג טָאה רע) קינװַארּפסיא-רעטנוא רעד
 "מיס א ךיוא ןוא שנעמ רערעטנעגילעטניא ַא ןעוועג זיא (שטיוו

 סקרַאמ ?רַאק רעוו טסואוועג טינ ךיוא טָאה רע .,רערעשיטַאּפ

 לַאסַאל דנאנידרעפ רעטרהעלעג טרָאס ַא רַאפ סָאװ רעבָא ;זיא
 -טינ טכַאמעג רעבָא ךיז טָאה רע .טסואוועג ָאי רע טָאה ,זיא

 רעטכעלענ טימ עטכישעג יד ךָאנרעד טָאה רע ןוא גידנעסיוו

 רעד טגָאז ןענרָאמ ףיוא .קינװַארּפסיא םעד טלייצרעדרעניא

 זיא רעכלעוו ,ןע'נָאסרעעמ וצ ?עכיימש א טימ קינווַארּפסיא

 :רעדניק ענייז ייב רערהעל א ןעוועג

 טָאה רע זַא ןעניימ טינ לָאז רע ,ןע'נַאהַאק טגָאז --

 רערטיכ רעד רעוו סייוו רע .טרַאנענּפָא ךיוא ןע'שטיווָאקירַאטס

 .זיא ,לַאסַאל ,לעדיא רעשטייד

 עירעמרַאדנַאשז רעד ןוא טמַא ס'קינווַארּפסיא םעד ןעשיווצ

 קינװארּפסיא רעד ןוא ,ץנערוקנָאק עכילדנייפ ַא טריטסיזקע טָאה

 .ןעכאמ קזוח קינוװָאקלָאּפ םעד ןופ טנעלפ

 ןוא ,קינװַארּפסיא רעד ,ןערעטלע עשטייד ןופ ןעוועג זיא רע

 ןעראדנאשז רעשזילעוו יד ןופ טּפיוה רעד יוװ דנעסיוונוא יױזַא

 טסקענ ןעוועג זיא ריטרַאוװק ןייז .ןעווענ טינ סלאפנעדעי רע זיא

 רעדניק טימ בוטש עלופ ַא טַאהעג טָאה רע .ל?ענילפ רעזנוא וצ

 רעד ןופ ענינייא ןוא ,יורפ רעכילצעזעג ןייז ןופ עגינייא ---

 רימ טנעלפ דניזעג-זיוה ןייז ןוא ןעטמַאעב ןעזיד ןענעוו .טסניד

 .ןעכַאז עװַאקישט ןעלהעצרעד ןָאסרעעמ
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 .רעהרַאֿפ ַא -- .קסיבָא רעטייווצ ַא

 .טיזיו ןעטייוצ א טאהעג ךיא בָאה םורַא געט עכילטע ןיא

 ,"עשטשילישטוא , רעד ןיא ןעמוקעג רימ וצ ןעמ זיא לָאמ ןעזיד



 417 ןערהָאפקעװַא זומ ךוא

 רעדיוו .סַאלק ןיימ טימ ןענרעל ןיא ןעטלַאהעג בָאה ךיא תעשב

 .לָאמ ןעטשרע םעד יוװ ערעסערג ַא ךָאנ ,ערטסַאלַאכ עצנַאג ַא

 -נ:ַאשז ערעייז טימ גידנעשטשילב ,טרישרַאמעגניײרַא ןעבָאה ייז

 ערעייז טימ גידנעגנילק ןוא רעדיילק עקסייצילַאּפ ןוא עשימראד

 .ןעדרעווש ןוא סערָאּפש

 ןהעגוצטימ ךיז טהימַאב ןוא םייהַא רעדניק יד טקיש ---

 ןוש טגָאזעג רימ וצ קינװָאקלָאּפ רעד טָאה -- "!זנוא טימ

 א ,ָאיװ :ןעירשעגסיוא טלָאװ רע יו ױזַא ,ןָאט ןעזייב ַא טימ

 טציא !טקישעג ךייא ףיוא ןעדיא עמורפ יד ןעבָאה ליװקסַאּפ

 ."טייז רהיא רוחב רענייפ ַא רַאפ סָאװ ןיוש ךיא סייוו

 ןעטימ ןעטכער ןיא ןעוועג זיא עשטשילישטוא יד יוװ ױזַא

 רעד .ןעמָארק עלַא ייברַאפ טרהיפעג רימ ןעמ טָאה ,קרַאמ

 סָאד עיצַאסנעס א רַאפ סָאװ ןעלעטשרָאפ ןיוש ךיז ןעק רעזעל

 .שזילעוו יו לעטדעטש אזַא רַאפ ןעוועג זיא

 ןא טַאהעג עלייורעד ןעבָאה סַָאלק ןיימ ןופ רעדניק יד

 "מורַא ןענייז ייז ןופ ערעגניא יד .בוט םוי ןעטעטרַאוװרענוא

 רערהעל רעייז זַא טמהירַאב ךיז ןוא טדָאטש ן'רעביא ןעפָאלעג

 ."רסיק םעד טע'נרה'עג , טָאה

 ןוא "לעגילפ, רעזנוא ןיא טרהיפעגקעוַא ךימ טָאה ןעמ

 טָאה לָאמ ןעזיד .,קסיבָא ןַא טכַאמעג רעדיװ ןעמ טָאה ןעטרָאד

 עלעביוטש ןעדעי .ןעדנוטש רעיפייירד טרעיודעג עטכישעג יד

 .טקעמשעגרעביא ןוא טּפַאטעגרעביא ייז ןעבָאה

 ןעמ טָאה "קיננעמערווָאס, ןערעמונ גיצנַאװצ ןוא יירד יד

 ןעמ טָאה רימ ןוא ,עירעמרַאדנַאשז רעד ןיא ןעגָארטענקעװַא

 .רעהרַאפ ַא ףיוא ,דנעװַא ןיא ןעמוק ןעסייהעג ןיהַא

 םעד ןענופעג ,קינווָאקלָאּפ םעד ץוח ַא ,ךיא בָאה ןעטרָאד

 סָאד טָאה רע ןוא ,דזעיוא רעשזילעוו םעד ןופ רָארוקָארּפ-רעטנוא

 ,רעהרַאפ םעד טרהיפעג

 טימ ,רעקנַאלש א ,סקואוו ןעלעטימ ןופ ןעוועג זיא רע

 .לעגענ עטצוּפעג ,עגנאפ רהעז טימ ,רָאה עדנעגנעה-ךיילנ ,עגנאכ

 יו ןעטלַאהעג ךיז ,קָאר ןעצרַאװש ןעגנַאל ַא ןעגָארטעג טָאה רע

 יד ןעװעג ןיא יורפ ןייז .ןָארַאב א יוװ טדערעג ןוא ןָארַאב ַא
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 עכלעוו ,עילימַאפ רעשיסור רעשיטארקַאטסירַא א ןופ רעטכָאט
 טָאה רע ןוא ,ןעדנעגעג ענעי ןיא קעטנָאיַאמ ַא טָאהעג טָאה
 .טַארקָאטסירַא רענערָאבעג ַא יו ןהעזוצסיוא טערַאטסענ ךיז
 ,טייקכילפעה עשינָארַאב עטלַאק ַא טימ טדערענ רימ וצ טָאה רע
 טצוּפעג ןעװעג ןענייז עכלעוו ,ןעזארפ עטלַאק עטלייצעג טימ
 .לעגענ ענייז יו

 יד ןוא ןענארפ יד .ןעועג טינ זיא ּהַארגָאנעטס ןייק
 ,רעציפא-רעטנוא רעקסמרַאדנַאשז ַא ןעבירשרַאפ טָאה ןעטרָאװטנַא
 טימ .סעצנָאװ עסיורנ טימ ,טאדלָאפ רעטיירב ,רעכיוה ַא
 -רעוו ןייק .ןעבירשעג רע טָאה ןעבַאטשכוב ענידכעלייק ,עסיורג
 .ןעוועג טינ ךילריטַאנ סָאד זיא טכירַאב רעכילרעט

 ןעגַארפ יד ןיא טָאה קינװָאקלָאּפ רעווילשודוא ,רעקיד רעד
 טלעכיימשעג גינעטרעטנוא רע טָאה ייברעד ןוא ,ןעפלָאהעגוצ
 םהיא טערַאטסעג ךיז רע טָאה ?עיצעּפס .רָארוקָארּפ םוצ
 .ןָאט רעגנערטש א טרעדָאפעג ךיז טָאה סע ואוו ,ָאד ןעפלעהוצוצ
 רָארוקָארּפ "ןעשיטַארקָאטסירַא, םעד ראפ טָאה רימ ןעשַארטס
 -ָאסראפ םעד םוצ ןעזָאלעגרעביא סָאד רע טָאה ;טסאּפעג טינ
 .קינוװָאקלָאּפ-רַאדנַאשז ןעטעּפ

 ץ'קישטָאטס ייב זא ,טסוָאװרעד ךיז ךיא בָאה ןעגַארּפ יד ןופ
 -עג טניטשרע ןיב ךיא .ףעירב ַא םעניימ ןענופעג ןעמ טָאה
 טימ ןעבירשעג םהיא ךיא בָאה ףעירב םעד םירָאװ ,ןערָאװ
 טנָאזעג ןיוש ןיא ןעביױא יו ,ןוא רעהירפ ןעטַאנָאמ עכילטע
 ננַאל ןיוש םהיא טָאה רע זא ,רעכיז ןעוועג ךיא ןיב ,ןעראוועג
 ערעדנַא ןעשיווצ ,ךיא בָאה ףעירב ןעגיזָאד םעד ןיא .טעטכינרַאפ
 וצ טנאקַאב ?עדיימ עסיוועג ַא ןעטַארעג ןע'קישטָאטס ,ןעכַאז
 .רעטסעווש ערעגניא ס'ווָאלָאקַָאס טימ ןעכַאמ

 רעד טָאה -- ? ן'װָאלָאקַאס טימ ךיז ךיא ןעק ןענַאװ ןופ
 .טנערפעג רָארוקָארּפ

 ןיא רעטסיײמ-טסָאּפ א ןעװעג רעהירפ זיא ױוָאלָאקַאס
 טימ ןיב ךיא זא ,טגאזעג ךיא בָאה .עינרעבוג רענליוו ,ענעמשִא
 ןיא ךיא ןיב ן'תמא ןיא םגה ,ןעטרָאד ןעראוועג טנַאקַאב םהיא
 זיא ףעירב םעד ןופ .ןעוועג טינ ןעבעל ןיימ ףיוא ענעמשִא
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 רעטפָא ןֵא ןעוועג ן'ווָאלָאקָאס ייב ןיב ךיא זא ,ןהעז וצ ןעוועג

 .טסַאג

 יַאקָאס ףיוא רעהעגננייא ןַא ןעוועג אנליוו ןיא ךיא ןיב --

 .טגערפעג רָארוקַארּפ רעד טָאה --- ? ריטרַאװק ס'ווָאֿל

 .לָאמ רַאֹּפ ַא ןעוועג םהיא ייב ןיב ךיא --

 ?ןהעזעג ןעטרָאד ךיא בָאה ןעמעוו --

 .ןעמָאנ םעד טינ קנעדעג ךיא ,םענייז רעליש ַא סעּפע ---

 טייל עגנוי עכילטע ןופ ןעמענ יד ןעפורעננָא רימ טָאה רע

 + ןעטרָאד ןהעזעג ייז ךיא בָאה .ןעיורפ ןוא
 .ןיינ ---

 לָאז לעדיימ עשידיא ענעי ןַא גיטכיוו זיא סָאװרַאֿפ ---

 ? רעטסעווש ס'ווָאלָאקָאס טימ ןערעוו טנעקַאב

 רעוועשזוטסעב יד ףיוא ןערידוטש ןערהָאפ ?יוו יז ?ייוו ---

 רעד םימ טנַאקַאב זיא רעטסעוװש ס'װָאלָאקָאס ןוא ,ןעסרוק

 זייװלייט זיא סָאד ןוא .טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ,םַארנָארּפ

 .תמא רעד ןעוועג

 יד ןיא זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה ןענַארפ יד ןופ רֶאּפ ַא ןופ

 רוד אנליוו ןופ ןעמוקַאב טָאה רָארוקָארּפ רעד סָאװ ,ןעריּפַאּפ

 ; טרעטנַאלּפרַאפ ןוא טשימעגנעמַאזוצ ןעמענ יד ןענייז ,קסבעטיוו

 .טצונַאב תועט םעד טימ ךיז ךיא בָאה

 יַאדַאב ךיא ןעק יצ טנערפעג רימ ייב טָאה רָארוקָארּפ רעד

 רעזנוא ןיא רעליש ַא ןעווענ טייצ עצרוק ַא זיא רע ,ָאי, .ן'סענ

 "טנאקַאב םהיא טימ ךיא ןיב ןעטרָאד ןופ .טוטיטסניא

 ןעננלקעג טָאה סָאד ןוא .טרעפטנעעג ךיא בָאה ---

 רעדנַאנַא ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא "סַאדנַאב , .ךילריטַאנ ץנַאנ

 רע ןעוו ,"קָאשזורק ,, רענליוו םעד ןופ טסיזַאנמיג ַא ,ןַאמ ןעגנוי

 ,טגָאזעג ךיא בָאה ,םהיא ןעק ךיא יצ ,טנערפענ רימ ייב טָאה

 ןעמָאנ רעד רָאנ ,סענַארַאב רעבלעזרעד אמתסמ זיא סָאד ןַא

 .ןעבירשראפ שלאפ זיא

 ,םנערפענ טָאה רע עכלעוו ןענעוו ,ערעדנַא יד ןופ רענייא

 םהיא טימ .יקסוועשטאבראנ ןעמָאנ ן'טימ טסירק ַא ןעוועג זיא

 רע .ןיוה ס'װָאלָאקָאס ןיא ןערָאװעג טנַאקַאב ךיוא ךיא ןיב

 -ינלעטאק ןופ רעדניק יד ייב רערהעל ַא ןעוועג דָארג רעבָא זיא
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 ךיא זַא ,טנָאזעג ךיא בָאה ; טוטיטסניא ןופ רָאטקעריד םעד ,ן'ווָאק
 ואוו ,טוטיטסניא ןופ ףיוה ן'פיוא ןערָאװעג טנאקאב םהיא טימ ןיב

 .(="טירט עשיטנַאגיג, יד ףיוא טגיוועג זנוא טימ ךיז טָאה רע
 רעד ןוא ,טנעקיילעג סעּפע בָאה ךיא ןעוו ,טקנוּפ ןייא ייב

 טימ ןענַאטשעגוצ רימ וצ ןענייז קינווָאקלָאּפ םעד טימ רָארוקָארּפ
 ןעדייר יז סָאװרַאפ טריטסעטָארּפ ךיא בָאה ,רעטרעוװ עננערטש
 םוא ךילכעזטּפיוה ןָאהטעג סָאד בָאה ךיא ,ךילפעהנוא רימ וצ

 .רעפטנע ןיימ ןעטכַארטַאב וצ טייצ ןעניוועג וצ
 -ָארּפ רעד טָאה -- ,ךייא טניהורַאב ,ךייא טניהוראב ---

 ,רעגייטש ןעשיטַארקָאטסירַא ןייז ףיוא טגָאזעג רימ וצ רָארוק
 ,תמא םעד רָאנ ליװ ןעמ .ןענידיילַאב טינ ךייא ליוו רענייק ---

 .טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב טרעיודעג טָאה רעהרַאפ רעד
 םורַא נעט עכילטע ןיא זַא ,טרעלקרע רימ ןעמ טָאה סולש םוצ
 .קסבעטיוו ןיא רעהרַאפ ַא ףיוא ןערהיפ רימ ןעמ טעוו

 ,שזילעוו ןעזָאלרַאפ וצ ןענַאװ טינ רהיא טלָאז לייוורעד ---

 ייס יו ייס טעװ ןעמ -- ,זייב טגָאזעג קינוװָאקלָאּפ רעד טָאה --
 .טירט ןעדעי רעייא ןעטיה

 ,ןעבעגעגרעביא רימ ןעמ טָאה רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ
 רימ ןעגעוו רָארוקָארּפ רעד טָאה בולק ןעשיצירּפ םעד ןיא זַא

 -אב ןייק טינ ךָאנ רעבָא ,עלעדנעה רעטיישעג א, :טנָאזענ
 ."טינרָאג ןעהעטשרַאפ רימ ןזַא ,טניימ רע ,רעטרעדעפ

 רעייז .קסיבָא ןַא טכַאמענ ךיוא ןעמ טָאה סווָאכָאל יד ייב
 -נעזייר א ןופ לעכיביץיטַאנ םעד ןיא ןענופענ ןעמ טָאה סערדא

 ,אנליו ןיא טריטסערא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,רענָאיצולָאװער ןעד

 ןעמ טָאה ,טכַאמעג ייז ייב טָאה ןעמ סָאװ ,קסיבָא םעד ןיא ןוא

 ,טריטסערַא םהיא ןעמ טָאה ,טפואוורעד רעטעּפש ךיז בָאה ךיא יו (*
 -ַאמַאלקָארּפ ענעבירשעג ףיוא טנעקרעד טפירשדנַאה ןיוז טָאה ןעמ לייוו
 םָאה רע ;טדָאטש ן'רעביא טּפעלקעגסיוא ןעוועג ןענויז סָאװ ,סעיצ

 רעד רַאפ דלוש עצנַאג יד טָאה רעטומ ןויז ןוא ,ןעבעגעגסיורַא ןעמעלַא
 .ןעדיא יד ףיוא ןעפרָאוװעגפיורַא גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער
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 ,וָאזָארָאמ ,רע זַא ,ףעירב ַא ס'ווָאזָארָאמ ןענופעג ן'ַאילָאק ייב

 ןערהיפ ןצ ץעוויס ןוא שזילעו ןייק ןעמוק וצ ךיז טביילק

 .רעפרעד יד ןיא אדנַאנַאּפָארּפ

 טלעטשעגקעװַא עילימַאפדװָאכָאל יד ןעמ טָאה גיפיולרָאפ

 ,טסערַא ןעשימייה א רעטנוא

 טָאה ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,רעהרַאפ א ךָאנ ןעוועג זיא סע

 רעדיו רימ טָאה קינװָאקלָאּפ רעד .ךימ יא ,ייֵז יא טכארבעגנ

 טנערָאװעג ןוא ,קסבעטיוו ןייק ןערהיפ רימ טעװ ןעמ זַא ,טגָאזעג

 .ןעפיולטנא ןעוואורּפ וצ טינ
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 רעטלַא רעד -- .ןעדניושראפ וצ ךיז םילשַאב ךיא

 -- .ךרוד טלַאפ ןַאלּפ ןייא -- .ןהיז ענייז ןוא ןַאסרעעמ

 .ןאלּפ רעטייזוצ ַא

 ןערעטייװרעד ןעשנעמ זא ,ןעקרעמאב ןעמונעג בָאה ךיא

 .טכייװעגסיוא ךַאפנייא ךימ ןעבָאה עגינייא ,רימ ןופ ךיז

 ןוא סנַאסרעעמ יד .יירט ןוא ךילדניירפ ןעוועג זיא ןייטשליצ

 ןײמעגלַא ןיא רעבָא טדָאטש יד .ךיוא עטנַאקַאב ערעדנַא רַאּפ ַא

 .טייהקנַארק עגיקעטשנצא ןַא ןופ ןברק ַא יו טלעדנַאהַאב ךימ טָאה

 ענארפ יד .ךילנערטרענוא ןעראועג ריס זיא שזילעוו

 ןערהיפ רימ עו ןעמ זיב ןעטראוו ךיא לָאז יצ ןעווענ זיא

 ."ןעדניוושרַאפ , וצ ןאלּפ ַא ןעטכארטַאב רעדָא ,קסבעטיוו ןיא

 ןעמ .ןענַאטשעג טינ רימ ראפ זיא רהַאפעג עסיורג ןייק

 רַאפ ןעמ טָאה ךילנהעוועג ןוא ,ןענופעג טינרָאג רימ ייב טָאה

 רהעז טינ ןיא טקישראפ ,רעניימ יו ,"סנעכערבראפ , עכלעזַא

 טינ טלָאװ סָאד .רהָאי ףניפ ףיוא ריביס ןופ ןעדנעגעג עטייוו

 טקישרַאפ ןעוועג ןענייז ריביס ןיא .קילננוא רעכיורג ןייק ןעוועג

 טלָאװ ךיא .ןעשנעמ עטסטעדליבעג ןוא עטסעב יד ןופ עליפ

 טלָאװ רעטעפ רעגרובסרעטעּפ ןיימ .עינאּפמָאק רעטונג ןיא ןעוועג

 ןיא טכַארברַאפ רהָאי ףניפ טלָאװ ךיא ןוא טציטשרעטנוא ךימ

 "ראפ רעזיד ןיא ןעגיל ֹוצ יו רעסעב ךס א .ןענרעל ןוא ןעזעל

 יוזא .גיבייא ףיוא לירערהעל ַא ןייז וצ ןוא ץניווָארּפ רענעפרָאװ
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 ןעטנעמָאמ ןעוועג רעבָא ןענייז סע ,ןעטכַארט ךיז ךיא געלפ
 .ןעברַאפ עלעקנוד ןיא טלעטשענרָאפ עגַאל יד ךיז בָאה ךיא ןעוו

 פעװ ךיא :דליב רעדנַא ןַא ןעלהָאמ ךיז ךיא געלפ ןַאד
 ,זירַאּפ ןיא רעדָא עירַאצייװש ןיא ןעמוק לעװ ךיא .ןעפיולטנַא
 ,ןערענָאיצולָאװער עשיסור עליפ ןענופענ ךיז ןעבָאה ןַאד ואוו
 ןֶא ןעטרָאד םוק ךיא .,ןעטייהטמהירַאב ענינייא ייז ןעשיווצ ןוא
 טייצ רעבלעזרעד וצ .זעֶל ןוא ןערעל ךיא ; טעטיסרעווינוא ןיא
 עשיסור עניטרָאד יד ןופ ןעטייקניטעהט יד ןיא לײטנַא ךיא םהענ
 ןַא סלַא דנַאלסור ךוזַאב ךיא ןוא ,ןעּפורג ערענָאיצולָאװער
 ."רעלאנעלנוא

 סָאװ ןָאט טפראדַאב סָאד ןעמ טָאה ,ןעפיולטנַא ביוא
 יד ןעמוקאב טעוװ  רָארוקָארּפ רענליוו רעד רעדייא ,רעכיג
 בוא ןוא .סנעגיל עניימ ןעקעדפיוא ןוא שזילעוו ןופ ןעריּפאּפ
 ,קסבעטיוו ןייק ןערהיפ ךימ לָאז ןעמ ןעטראו רָאנ ןעפיולטנַא טינ
 -עלענש סָאװ ךימ ןעמ טעװ ןעטרָאד ןופ זַא ,טפָאהעג ךיא בָאה

 סע ואוו ,'רעמונ ןעט14, םעד ןיא אנליוו ןייק ןערהיפרעכירַא

 ןופ עטריטסערַא ערעדנַא יד ןוא ווָאלָאקָאס ,שטיװָאניבַאר טציז

 ,"קָאשזורק , רעזנוא

 ,םירבח רענליוו יד טימ ןעטַארַאב ךיז טלָאװעג בָאה ךיא
 טלָאװעג ךיא בָאה םעד ץוח א .יירפ ןעוועג ןענייז סָאװ
 ןעדעפטנע וצ יו ןוא ןעמוקעגרָאפ ןיא ןעטרַאד סָאװ ןעסיוו
 ןיא ,שזילעוו ןיא רָארוקָארּפ םעד ןופ ןענארפ ערעטייוו הוא
 ןעסָאלשַאב ךיא בָאה קעווצ ןעזיד וצ .אנליוו רעדָא ,קסבעטיוו
 םיראו .ןעװעג ךָאנ ןיא טייצ .,חילש ַא אנליוו ןייק ןעקיש וצ
 קסבעטיוו ןייק ןעגנַאגעג ןיא רעהרַאפ ןיימ ןעגעוו טכירַאב רעד
 רעשיסור רעד ןופ רעדער יד ןֹוא ,אנליוו ןייק ןעטרָאד ןופ ןוא
 .םַאזננַאל רהעז טהערדענ ךיז ןעבָאה גנוריגער

 ס'ןָאסרעעמ קַאסיא ןעבילקעגסיוא ךיא בָאה חילש ןיימ רַאפ
 הירב א ןוא רוחב רענולק ַא ןעוועג זיא רע .גילעז ,רעדורב ןערעגניא
 .גנוי א

 עסיורג טנעגעגַאב רע טָאה ,אנליוו ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 גנוניימ סעמעוװ ,ןעטסילַאיצָאס יד ןופ רענייא ,ןעטייקגירעווש
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 ױזַא --- ,טדָאטש ןיא ןעוועג טינ זיא ,ןעבָאה טלָאװענ בָאה ךיא

 עניימ טיול ,זיא רעכלעוו ,רעטייווצ ַא .טנָאזעג םהיא ןעמ טָאה

 ןייז ֹוצ טגײצעגסױרַא ךיז טָאה ,יירפ ןעוועג ןעננוטרַאװרע

 טנעקעג טָאה רע סָאװ יד ןוא .עטריטסערַא יד ןופ רענייא

 ןעװענ טינ ןענייז ,(ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא רעקַאנעמ) ןהעז

 .ןעיורט םהיא ןָאק ןעמ זַא ןוא חילש ןיימ זיא רע זַא ,רעכיז

 ןעטסערַא יד זַא ,ןעװעג רעבָא זיא קורדנייא רעניימעגלַא ןייז

 .ןברוח ַא טכַאמעג קָאשזורק רענליוו םעד ןיא ןעבָאה

 ןייז ןעבעגעגּפָא רימ ןוא קירוצ ןעמוקעג ןיא רע ןעװ

 .ןערעו וצ "םלענ, ןעסָאלשַאב ךיא בָאה ,טכיראב

 סָאװ ,ןָאיּפש רעד םוראוו ,רעווש ןעוועג טינ זיא ןעפיולטנַא

 ןיא רָאנ ןענופעג ךיז טָאה "טירט ןעדעי ןיימ טיהעג, טָאה

 יד ןוא עירעמרַאדנַאשז יד .עיזַאטנַאפ ס'קינווָאקלַאּפ םעד

 ךילגעמנוא ןייז םתס טלָאװ רימ זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז ייצילָאּפ

 .ןעפיולטנַא וצ

 ךיז בָאה ךיא זַא ,סנַאסרעעמ יד טגָאזעג בָאה ךיא ןעוו

 עצנַאג יד טָאה ,שזילעו ןופ "ןעדניוושראפ, וצ ןעסָאלשַאכ

 ,גילעז ,קאסיא ךילכעזטּפיוה .ןעפלעה רימ ןעמונעג ךיז החּפשמ

 ,ןָאסרעעמ השמ ףסוי ,רעטָאפ רעייז ןוא רעדורב א ךָאנ

 ייינַאב ןוא עיגרענע םימ ןעמונעג לייטנַא טָאה רעטצעל רעד

 .גנורעטס

 טימ ,רערַאד א ,רעכיוה ןייק טינ -- ןַאמ רעטלַא רעזיד

 רעטנַאסערעטניא ַא ןעוועג זיא --- דרָאב עיורג עלָאמש ,עגנַאל א

 "נא םימ ,ּפָאקהערד א ןוא ףירח ַא ןדמל ַא דיא ַא :ּפיט

 ערעדנוזַאב ַא טימ ןוא טסייג-סננומהענרעטנוא ןעכילּפעשרע

 ןופ ןעפױלטנַא ןעפרַאד סָאװ ,ןעדיא ןעװעטַאר וצ טפאשנעדייל

 טרַאשעגרעטנוא םהיא טָאה לַאזקיש רעד ןעוו .."טנעה עקסיאיונ,

 גיצנַאװצ טימ ןערעוו רע טנעלפ ,טרָאס ןעזיד ןופ טייהנענעלעג ַא

 .רענניא רהָאי
 ,ענרעצליה ַא ,עסיורג ַא ,זיוה ענענייא ןַא טָאהעג טָאה רע

 ןייז .ןעיוברעביא ןיא ןעטלַאה גידנעטש רהיא טגעלפ רע ןוא
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 -עג טלָאװ רע ןעוו .רענעלּפ טימ לופ ןעוועגנ זיא חומ רעגיטעהט
 ןיא ןעסַאג עצנאנ טיובעגרעביא רע טלָאװ ,אקירעמַא ןיא טניואוו
 -רעטנוא ןייז טָאה שזילעוו ןיא .סקנָארב יד ןיא רעדָא ליווזנָארב
 "עשירָאטקעטיכרַא , טימ ןענעגונַאב טזומעג ךיז טסייג-סגנומהענ
 .בוטש ןייז וצ גוצַאב ןיא סעיזַאטנַאפ

 .ַאניווד רעד ןֹופ גערב עמאס םעד ייב ןענַאטשעג זיא יז

 רעמוז ןעגירָאפ םעד ןופ .זייא רעד ןעזָאלענּפָא טָאה סע
 ,(פעפיש-טכארפ ,עקרַאב) "עוויַאל , רעקסבעטיוו ַא ןעבילברַאפ זיא
 ,סירוצ ןעטַאנָאמ- עכילטע טימ ןערָאװעג ןערָארּפרַאפ זיא עכלעוו
 טיירגעז ךיז יז טָאה טציא .טלעטשעג ךיז טָאה ךייט רעד ןעוו
 -ךעעמ ןעטלא םעד זיא ,ָאזלַא .ססבעטיוו ןייק קירוצ ןעמיווש וצ
 רעגיזָאד רעד ףיוא ןערהָאפקעװַא לָאז ךיא זא ,ןעוועג ןַאלּפ ס'ןָאס
 ."ןָאטעג ןוא טנָאזעג , ןעוועג זיא םהיא ייב ןוא ."עוויַאל ,

 "עוויַאל, רעד ןופ סָאבעלַאב םעד וצ קעװַא ךיילנ זיא רע
 ןענעו טלהעצרעד םהיא טָאה רע .םהיא טימ ןעגנודַאב ךיז ןוא
 ןייק טָאה רענעי ןוא ,םייהעג ןערהָאפקעװַא זומ סָאװ ,רחוס ןעגנוי ַא
 ןעוװעג דשוח טָאה קינשטַאװיַאל רעד יצ .טגערפעג טינ תוישק
 טכאמעג טָאה ןעמ ןעמעוו ייב ,לעיטישטוא רעד זיא סָאד ןַא
 .טינ ךיא סייוו ,טינ יצ ,סעקסיבָא

 -לָאפ ןיא ןענַאטשַאב ןענייז ןַאלּפ םעד ןופ ןעטייהלעצנייא יד
 ךיא לעװ ,ןעמיװשוצּפָא גיטרַאפ ןייז טעװ עוויַאל יד ןעוו ; ןעדנעג
 ןעטרָאד .ייברעד ךיילג ץַאלּפ םענעגרָאברַאפ ַא ןיא ןעניפעג ךיז
 ןעוועג זיא ןעבָארג ן'רעביא ןוא ןעבָארג רענעקורט ַא ןעוועג זיא
 .פעקירב ןעגיזָאד םעד רעטנוא ןעטרַאװ ךיא לעו ;לעקירב ַא
 טיירגעג ןיא עוויַאל יד זַא ,ןעכייצ ַא ןעבעג רימ םעוו ןעמ ןעוו
 רימ טעװ ןעמ .רהיא ףיוא ןעּפַאכּפױרַא ךיז ךיא לעװ ,געוו םוצ
 רָאּפ א טימ ןעקעדוצ ןוא ןעטסַאק ןענידייל ַא ןיא ןעמהענניירַא
 ,ןהעגּפָא טעװ עוויַאל יד ןוא ,קעז

 -עננָא רימ ןָאסרעעמ רעטלַא רעד טָאה ןערהַאּפּפָא ןיימ רַאפ
 8 טימ טנרָאזַאב רימ ןוא ,עטַאט א יו ,ײוד , ןענָאז וצ ןעביוה
 ,.ןעמָאנ ןעשלַאפ
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 -- ,ןַאהַאק טסייה וד זַא ןעסעגרַאפ וטזומ געוו ן'פיוא ---

 טסיב וד ,ןַאהַאק רהעמ טינ טפיב וד -- ,טנרעלענ ךימ רע טָאה

 ךימ רע טָאה -- ?ךיד ןעמ טפור עשז יװ ,ונ ,ץישפיכ

 ."טרעהרַאפ ,

 .לעביימש ַא טימ טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ,ץישפיל ---

 םעיינ ןייד טינ סעגרַאפ .רעטכעלעג ןייק טינ זיא סע --

 .טינ רעטנָאלּפ ,ןעמָאנ

 ראפ ןיא -- ץענערג ן'רעביא זיב -- עזייר רעד ףיוא

 עמוס עזיד ןוא ,לעבור 200 רהעפעגנוא ןעווענ ניטיונ רימ

 ענענייא עניימ ןופ זייוולייט ןערָאװעג טלעטשעננעמאזוצ זיא

 .רניירפ ַא ְךָאנ ןופ ןוא םידייא ס'םַאב ןופ זייוולייט ןוא דלענ

 ,ָאטינ ןיב ךיא זא ,ןעריּפשרעד טינ ןעלָאז ןערָאדנַאשז יד םוא

 ייב לָאז ּפמָאל רעד זַא ,ןע'נייטשליצ טימ טכַאמעגּפָא ךיא בָאה

 םייהרעד ןיא ןייז טעוװ רע יצ ,דנעװַא ןעצנַאג םעד ןענערב זנוא

 ךילדנע ןוא ,ןעכוז ךימ ןהעגמוא רע לָאז ןעגרָאמ ףיוא .טינ יצ

 ,םייהרעד ןיא טגיטכענעג טינ בָאה ךיא ןַא ,ייצילַאּפ רעד ןעדלעמ

 .ןעניפעג טינ ךימ ןעק רע זַא ןוא

 ןײיק ןעמוקנֶא לעװ ךיא זַא ,ןעװעג ןיא ננונעכער רעד

 2ֹוצ ַא ןעמענ ךיא לעװ ,רהוא 6 ,ןעטרָאד ;נָאטרַאפ קסבעטיוו

 .עשראוו ןייק גוצ א ףיוא ןעצעז ךיז קסרוק ןיא ןוא ,קסרוק ןייק

 ערעדנַא ןוא ץעוויס ןיא טכוזעג טשרעוצ ךימ טלָאװ ייצילַאּפ יד

 ןיא ןעווענ ךיא טגָאװ ,ןעװ-סָאװ רעֶדייא ןוא ; רעצעלּפ עגימורַא

 ןעװעג זיא יוזא .ןהוז סע'שטיוועקצאי רָאטקָאד ייב ,עשראוו

 .ןובשח ןיימ

 ןיב ךיא .גאטימכָאנ ןערהָאפּפָא טפרַאדעג טָאה עוװיַאל יד

 ןעו ,טונימ רעד ףיוא טרַאװעג ןוא סנָאסרעעמ יד ייב ןעסעזעג

 ,לעקירב םענעי וצ ןהעג ?עװ ךיא

 ,טיירגעג ןיא ץלַא זַא ,טכירכַאנ ַא ןעמוקעגנָא ןיא סע

 טלָאזעג בָאה ךיא ןעכלעוו רעטנוא ,לעקירב םעד ףיוא זַא רעבָא

 ןוא קינװַארּפסיא רעד טהעטש ,עוויַאל רעד ףיוא ןעכירקפיורַא

 תוכייש ןייק טַאהעג טינ טָאה סָאד .טרָאטש ןופ "ַאװָאלָאג, רעד
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 .ןעגעוו טי'קגירעניינ ןופ ןעמוקעג ךאפנייא ןענייז ייז .רימ וצ
 ןיא ןוא ,ןעמיוושוצקעוַא ןעבילקעג ךיז טָאה לעפיש עטשרע יד
 .סעיינ עגיטכיוו ַא ןעוועג סָאד ןיא שזילעוו ןופ ןעבעל םער

 ;העש לעטרעפ ַא ייב טרַאװעג טָאה קינשטַאװיַאל רעד
 ,ןעטרַאװ טינ רע ןָאק רהעמ זַא ,ןענָאז טקישעג רע טָאה ךָאנרעד
 רעטלַא רעד ,קירוצ ןוא ןיה "ןעטעּפַאטס, ןעניולפעג ןענייז סע
 רעד .דלודעג ןעבָאה לָאז רענעי ןעטעבעג ךיז טָאה ןָאסרעעמ
 ,לעסיבַא ךָאנ ןוא ,לעסיבַא ךָאנ טרַאװעג טָאה קינשטַאוװיַאל

 ןיא ןעוועג ןיב ךיא .קעװַא עוװיַאל יד זיא ךילדנע
 .ננולפייווצראפ

 טינ גנולפייווצראפ ןופ טָאה רעבָא ןָאסרעעמ רעטלַא רעד
 ןוא ,רעגניפ יד טימ קַאנק ַא ןעבעגעג טָאה רע  .טסואוועג
 ייוצ ןענניד ןוא עקדָאל ַא ןעפיוק :ןַאלּפ םעיינ ַא טרעלקרע
 עמַאס זיב ןעפישרעבירַא ךימ ןעלָאז סָאװ ,סעקינשטָאדַאל
 זיב ןעטרַאװ ןעזומ ןעמ טעװ עדזַאי רעד טי .קסבעטיוו
 ,הרושכ ןהעג טעװ ץלא בױא רעבא .טכאנייב ןהעצ םורא
 .נוצ ןעגידרעגייזא-6 םעד וצ קסבעטיוו ןייק ןעמוקנָא ךיא לעוו
 ןופ רענײא ןוא דיירפ טימ ןעמונעגנָא ןַאלּפ םעד בָאה ךיא
 םעניילק , םעד ףיוא טּפַאכעגרעבירַא ךיז טָאה ןהיז ס'ןעטלַא םעד
 ,ַאניװד רעד ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא ,טסייה סָאד ,"טייז
 עטנוזעג ייווצ ןעגנודעג ןוא עקדָאל עײנילעגָאּפש ַא טפיוקענ
 .ןעסור-ָאלעיב

4 
 .וועליהָאמ ןייק םוק ךיא -- .רעפטנע רעשיראנ 8 -- .רעּפעינד ן'רעביא ףיש-ףמַאד א ףיוא -- .םניווד רעד ףיוא עקדָאל 8 ןיא

 סעקינשטָארָאל יד .טכאניהנבל ַא ןעװועג דָארג זיא סע
 ןענייז רימ .עלעפיש רעד ןעבעל טיירגעג ןענַאטשעג ןענייז
 עננוי יד ןוא ןהיז יירד ס'ןָאסרעעמ ,ךיא ;ףיוה ן'פיוא סיורַא
 ןייש רעד ןיא ,טייהרעקניליטש .ןהוז ןעטרעפ ַא ןופ רעטכָאט
 ןָאטעגסױא בָאה ךיא .טנענעזעג ךיז רימ ןעבָאה ,הנבל רעד ןופ
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 עניליב עטסָארּפ ַא ןָאטעגנָא ,לעטיה-רערהעל עֶלעיציפָא ןיימ

 יז ידכ ,רָאה עניימ ןופ םענערב יד טהערדראפ ןוא ?עמיה

 עדרַאקָאק רעד טימ לעטיה יד  .תואּפ יװ ןהעזסיוא ןעלָאז

 .ןענערברַאפ וצ ףיוא סנָאסרעיײמ יד ןופ רענייא ןעמונעגוצ טָאה

 ןעשנואוועג רימ ןעבָאה ייז ,טנעה יד טקירדעג ךיז ןעבָאה רימ

 ןעמונעג ןעבָאה סעלסָאװ יד .עקדָאל ןיא ןײרַא ןיב ךיא .קילג

 םָארטש ן'טימ ןעזָאלעגקעװַא ךיז טָאה עקדָאל יד ןוא ןעטייברא

 ,.ֹוצ קסבעטיוו וצ

 ייב טלעטשענּפָא ךיז ןעסודיָאלעיב ייווצ יד ןעבָאה טשרעוצ

 ןופ .רעּפעט ַא ןופ טַאטשרַאװ םעד ייב ,גערב ןעגידנעגעקטנַא םעד

 "ירפ רעד ךרוד .םילכ ענעמייל טימ גראב א ןענעלענ זיא ןעסיורד

 יד ןעבָאה ;רעסאוו ןעבילקעג ךיז טָאה עקרָאל רעד ןופ ץלָאה רעש

 .ןעּפעשוצסױא סָאד ןעלסיש ןיא טגיטיונעג ךיז סעקינשטָארָאל

 ןופ טָאה -- !םילכ יד טינ טעּפעשט !םיבננ ! הע --

 םינ ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,רעטכעוװו ַא ןעירשעגנ נערב םעד

 .ןהעז טנעקעג

 ןעּפעשוצסױא ףיוא ךעלברעש רָאּפ ַא רָאנ ןעמענ רימ ---

 ,טרעפטנעעג "ןעזָארטַאמ, עניימ ןופ רענייא טָאה --- ,רעסַאװ יד

 ! העז טָא --

 .רעהפיוא ןַא ןהִא רעסַאװ יד ןעּפעש טזומעג טָאה ןעמ

 בָארקס םעד ןוא סעגסָאיװ יד ןופ קסולּפ םעד קנעדעג ךיא

 .ןעקור ןעמונעג ךיז טָאה עקדָאל יד ןעוו ,ךעלברעש יד ןופ

 עניימ ןענייז ,רעטעּפש ןעדנוטש יירד ייב ,נעװ ן'םיוא

 ןעטרָאד ןוא .,ןעהורּפֶא ךיז גערב ַא וצ ןענַאטשעגוצ "ןעזָארטַאמ,

 ייז קעװ ,טנייה ייז קעװ .ןערָאװעג ןעפָאלשטנַא ייז ןענייז

 .ןײרַא גָאט ןיא קיטש א זיב ןעפָאלשעגּפָא ןעבָאה ייז ! ןעגרָאמ

 םורַא רָאנ ,סקעז טינ קסבעטיוו ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ

 ,נוצ ןעכלעוו דנעגריא ,ןהאב םעד ןעמהענ .גָאטייב רענייזַא יירד

 ףיױא .ןיוש רימ ןעמ טכוז אמתסמ .הנכס ַא ןעוועג ןיוש זיא

 ןעבָאה עכלעוו ,ןערַאדנַאשז ןענופעג ךיז ןעבָאה לַאזקָאװ ןעדעי

 עקָאסַאק עניימ ןוא ;רימ ןופ גנוביײרשַאב 8 טאהענ רשפא
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 ןעועג טלָאװ סע ,ןעכייצ רעכילרהעפענ ַא ןעוועג ןענייז ןעגיוא
 .ןענעקרעד וצ ךימ טכייל

 .ןענהַאב יד ןעטימעגסיוא ,ךילגעמ טייוו יו ,ךיא בָאה ,ָאזלַא
 סנאשויליד ַא טימ ןערהָאפעג ךיא ןיב קסבעטיוו ןופ

 ,ףיש-ףמַאד ַא טימ ,אשרֶא ןופ ןוא ;אׂשרֶא ןיב (סוובינמִא)
 ,וועליהָאמ זיב ,רעּפעינד ן'רעביא

 ךיא ןיב ,סַאּפ 8 ןהֶָא ,ָאזלַא ,ץישפיל ןעמָאנ םעד רעטנּוא
 .חסּפ ראפ געט עכילטע ןעוועג זיא סָאד .וועליהָאמ ןייק ןעמוקעגנָא

 ,ןַאמ רעננוי ַא ןעסעזעג רימ ןעבעל זיא ףיש-ףמַאד רעד ףיוא

 וועליהָאמ ןיא םיבורק טָאהעג טָאה רע .ענווָאק ןופ ,רעשמעז ַא

 סָאד ןיא גנוי "רעקיפיפ , ַא ,ןעטייברא ןערהָאפעג ןיהַא זיא ןוא

 ןהוה טימ ןעוועג דבכמ ךימ טָאה רע .ןעבעל טימ לופ ,ןעוועג

 ,ןעדיא ערעזנוא ייב זיא רענייטש רעד יו .ןעטָאדקענַא םימ ןוא
 רעוו ,וועליהָאמ ןייק רהָאֹפ ךיא סָאװ ךָאנ טגערפעג רע טָאה

 .ןיב ךיא סָאװ ,ןיב ךיא

 םהיא בָאה ןוא ,רעפטנע ןייק טיירנעגוצ טינ בָאה ךיא

 ;ננוצ ן'פיוא ןעמוקענפיורַא זיא רימ סָאװ טגָאזעג

 .רעדורב א םעניימ רַאפ ןודש א ןעגעוו רהָאּפ ךיא ---

 רעטייוו בָאה ךיא ןוא ,ןעטייהלעצנייא טרעדָאפעג טָאה רע
 ,אנליוו ןיא טנָאז ןעמ יו ,"טרילומעג,

 טכַאלוצ ךיז ןוא ,תֹואּפ עניימ טימ טקוקַאב ךימ טָאה רע

 ,לוק ן'םיוא

 ןעדייר ןוא הלכ ַא ןעקוקַאב ןעמ טקיש רוחב-הבישי ַאזַא --
 ,ןעהירשענסיוא רע טָאה -- ? ןדנ ןענעוו

 ךיא בָאה -- !טינ ןעמ ףרַאד ,טינ ךייא טלהעפעג ---
 .טרעפטנעעג

 ךימ רע טָאה -- !טגידיילַאב ךיז טָאה רע ,טש --
 .ןעטעבעגרעביא

 .ןייז וצ גיפליהַאב וװעליהָאמ ןיא טנָאזענוצ רימ טָאה רע
 רע טָאה -- ,טינ םענייק ןעטרָאד ךָאד טנעק רהיא --

 .עטנַאקַאב ךס א ןעטרָאד בָאה ךיא ןוא -- ,טרהעלקרע
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 טָאה רימ ראפ רעבָא .גנוי רענילדניירפ א ןעווענ זיא רע

 בָאה ךיא .טניולעג טינ וועליהָאמ ןיא טייקבכילדניירפ ןייז ךיז

 ןעלעוו רימ יו ךיילנ ןעיײרפַאב ֹוצ ךיז םהיא ןופ ןעסָאלשַאב

 .ןעמוקנָא

 רענייזַא ןיינ םורַא וועליהָאמ ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז רימ

 יװ ןעבעגעג גנוטכבַא רימ ףיוא טָאה רעשמעז רעד ,דנעװַא ןיא

 ױזַא יו טרהעלקעג ץלַא בָאה ךיא ןוא ,דניק ַא ףיוא עמַאמ ַא

 .ןערעוו רוטּפ םהיא ןופ ןעק ךיא

 .רעגעלטכַאנ ףיוא בורק ַא םענייז וצ טרהיפעג ךימ טָאה רע

 ַא טימ רע ןוא ,עלעקעּפ םעניילק ןיימ טימ ןעננַאנעג ןיב ךיא

 עשיגעטַארטס, יד טקוקַאב ךיא בָאה גידנעהעג .,קַאּפ ןערעסערג

 .ןעפיוה יד ןוא ןעסַאנ יד ןופ "סעיציזָאּפ

 ןעסייהעג םהיא ךיא בָאה ,טקנוּפ ןעסיווענ ַא ייב ,ךילדנע

 ,טונימ א רימ ףיוא ןעטרַאוװ

 ךיא בָאה ןַאד ןוא ,ףיוה ַא ךרוד ןעגנַאגעגכרוד ןיב ךיא

 ,קירוצ עלעסעג ַא טימ ןהעג ןעזָאלעג ךיז ןוא טעוװערעקרַאפ ךיז

 גיצפופ ייב שינעטלעהַאב עמעװקַאב ַא טכיירנרעד בָאה ךיא זיב

 רעטניה טלעטשעגּפָא ךיז ךיא בָאה ןעטרָאד .םהיא רעטניה טירט

 .רעיוט ַא

 עלַא טימ ןעירשעג רע טָאה -- !ץישפיל !ץישפיל ---

 ? ןעמוקעגניהַא רהיא טייז ואוו --- ,תוחוכ

 ,ןעבוז ןעננַאגעג ךימ רע ןזיא ,רעפטנע ןייק גידנערעה טינ

 .ןעמָאנ םעיינ ןיימ טימ ךימ גידנעפור ץלא
 רעה ךילדנע זיב ,טכוזענמורַא ךימ רע טָאה ןהעצ טונימ ַא

 :עמיטש רעטגערעגפיוא ןַא טימ טיירש רע יוװ ךיא

 רע טָאה טנעה יד רעטנוא !רוחב-הבישי ַא זיא סָאד ---

 ךודש ַא ןעגעוו סָאד ןעמ טקיש הירב ַאזַא ןוא ! טעשזדנָאלברַאפ

 ! רעדורב ַא רַאפ
 ַא ייב ןעגנַאנעגּפָא ךיא ןיב ,ןערָאװעג ליטש זיא סע ןעוו

 "ייבראפ ןענייז זייוורעטרע .גנוטכיר רעניטייז א ןיא טונימ ףניפ

 טניפענ סע ואוו ןעגערפ ןעמונעג בָאה ךיא ,ןעשנעמ ןעננַאגעג

 .הינסכא ןא ךיז
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 ןעסָאלשַאב בָאה ךיא ,חסַּמ ראפ נעט עכילטע ןעוועג זיא סע

 ןיא זיב ,בוט-"םוי רעביא ןיב ןעביילברַאפ וצ וועליהָאמ ןיא

 ןערעהפיוא ךימ טעוו ןעמ ןוא ךָאק רעד ןהעגרעביא טעוװ שזילעוו
 יד זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .,רעצעלּפ ענימורַא ןיא ןעכוז וצ
 גנוביירשַאב א טקישענסױרַא טָאה עירעמרַאדנַאשז רעקסבעטיוו
 .ןעהעזסיוא ןיימ ןופ

 רימ ןֶא טעו ןעמ ןעוו ,ָאזלַא ,םורַא ןעכָאו רֶאֹּפ ַא ןיא
 רעביא ףיש-ףמַאד ַא ףיוא ןעזָאלקעװַא ךיז ךיא לעוװ ,ןעסעגרַאפ

 ןיוש ךיא לעוו רעטייו וועיק ןופ .וועיק זיב רּפעינד םעד

 ןעטרָאד ןוא עשרַאו ןייק ןעמוק לעװ ךיא ,ןהַאב ן'טימ ןערהָאפ

 יי ןעגעװו ן'שטיװעקצַאי ךירנעה טימ ןעטַארַאב ךיז ךיא לעוװו

 .םַארנָארּפ ןיימ ןעוועג זיא יױזַא ,רענעלּפ ענידרעט



 ?אקירעמא ןעגעוו קנארעג םעד וצ ךיא םוק יו

41 

 .ןעמָאנ רעטנַאקַאב א -- .הינסכא רעווילהָאמ א ןיא

 ןענייז ,ריהט רענעפָא ןַא ןופ לעוװש ַא ףיוא ,ץַאלּפ ןייא ןיא

 ףיוא ןעזיוועגנָא רימ ןעבָאה ייז ןוא ,רעבייוו ייווצ ןעסעזעג

 ַא ףױא ,רעװָאכַאמ ןעמָאנ ן'טימ ןעדיא ַא ןופ הינסכא ןַא

 םעד ןעגנַאגעגכרוד ןיב ךיא .ןעגעקטנַא טקנוּפ ףיוה ןעסיורג

 .זױה-טסַאג ַא ןיא ןעמוקעגניירַא ןוא ףיוה ןעסיורג
 ,ןערהָאי עלעטימ יד ןופ דיא ַא ןעמונעגפיוא טָאה ךימ

 רעד -- לעדרעב עטכידעג ַא טימ ןוא םינּפ םענעגָארטוצ ַא טימ

 .תיבה לעב

 4חסּפ רעביא זיב ןעטלַאהפיוא ךייא ייב ךיז ךיא ןעק --
 .טגערפעג ךיא בָאה ---

 טש ,טנערפענקירוצ ךימ רע טָאה ,ןערעפטנע וצ סָאטשנָא

 :לופסינמייהענ ןוא טייהרעל

 ? וויזירּפ ןּופ ---
 תמא םעד .שיטַאּפמיס ןעננלקענ רימ טָאה ןָאט ןייז

 .טיירגעגנָא טינ ץורית ןייקס רעהירפ ןופ ךיא בָאה ,גידנענָאז

 .טײברַא ןַא טרָאּפשרַאפ רעבָא רימ טָאה רע
 .טרעפטנעענ ךיא בָאה --- ,וויזירּפ ןופ ,ָאי ---
 ן'טימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןוא ןעבענעג לעכיימש ַא טָאה רע

 ."ןערעוו טכער ןיוש טעװ סע, :ןענָאז טלָאװ רע יוװ ױזַא ,טנַאה

 -נײרַא זיא סע .יורפ ןייז ןעפורענניירַא טָאה רעוװָאכַאמ
 ַא טימ ,ענעדיא ענירהעיילעטימ ,ענלָאּפ ,עכיֹוה ַא ןעמוקעג

 בָאה ךיא .טייז םייב ןעלסילש טנוב ַא טימ ןוא םינּפ ןעטענורב
201 
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 ןעגעו ןעמוקעגכרוד ןענייז רימ .רעמיצ ַא ןעבילקעגסיוא ךיז
 .ןעבילברַאפ טרָאד ןיב ךיא ןוא ,זיירּפ םעד

 ןעגנולקעג רעװָאכַאמ ןעמָאנ רעד רימ טָאה טייצ עצנַאג יד
 ,טרעהעג םהיא בָאה ךיא וואו ךיז ןענָאמרעד רעבָא .טנַאקַאב
 טָאה ,גָאט ןעטייוצ ן'םיוא ,ךילדנע .טנעקעג םינ ךיא בָאה

 ןיימ רימ ,ןופרעד גידנעסיוו טינ ןייֵלַא ,אפוג עטסָאבעלַאב יד
 ,טייקבילדניירפ ןעזײװאוצסױרַא רימ םוא .טזיילעג שינעטעֶר
 :טגָאזעג רימ וצ יז טָאה

 ףיוא עילע ןהוז ןיימ ןערהָאפוצ ןעמוק טעװ דלַאב טָא --
 ,רעכילהערפ ןייז ךייא טעװ ,חסּפ

 רעד ןיא עילע רהיא זַא ,טלהעצרעד רימ יז טָאה ייברע'ד

 ,לעװענ ןיא רָאטנָאק סנאשזיליד ַא ןופ רעטלַאוודַאפ

 ַא טגָאזעגנָא ָאד רימ טָאה יז ןזַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז
 ןעמָאנ רעד .טרעקרַאפ ןעווענ זיא ן'תמא ןיא .הרושב עכיליירפ
 ךיז בָאה ךיא .רענוד ַא יװ ןָאטעג ץעז ַא רימ טָאה ?עווענ
 .זיא רעװָאכַאמ רעגנוי רעד רע טנָאמרעד ךיילג

 סָאד ,תוכוס ףיױא יו ,ןערעניארע ְךיִז טעװ רעזעל רעד
 ןעוועג ןייטשליצ ןוא ךיא ןיב ,רעהירפ רהֶאי בלאה א טימ טסייה
 רעקסבעטיוו ,לעווענ ןיא ,ן'שטיווָאנוי ןוא ן'יקצָארט ייב טסַאנוצ
 ךוזַאב רעזנוא טימ ךיז טָאה לעטדעטש ןיא יװ ןוא ,עינרעבוג
 ,"סעקינווָאנשט , ןעועג סעּפע ךָאד ןענייז ריס ..טרעדורעג
 ןעלטיה עיולב ערעזנוא ןיא טעװעטנַארפענמורַא ןעבָאה רימ ןוא
 טדָאטש ןופ םיטַאבעלַאב עטסגיטכיוו יד .סעדרַאקָאק יד םימ
 רעד ,גָאטימ ףיוא רעד -- ךיז ֹוצ ןעדַאלעגנייא זנוא ןעבָאה
 רימ ןעו .טלעו ענידעבעל ַא ןעוועג זיא סע .,דנעװַא ןַא ףיוא
 -ּפא ךיז זנוא ףיוא ןעמ טנעלפ ,סַאנ ן'רעביא ןעגנַאנעג ןענייז
 טינ ענַארפ ןייק רימ ייב טציא זיא רעבירעד .ןעקוק ןעלעטש
 רעד ןופ רעטלאװראפ רעד ,רעװָאכַאמס רעגנוי רעד זַא ,ןעוועג
 טקוקַאב ןֹוא ןהעזעג ךימ טָאה ,רָאטנָאק סנַאשזיליד רעלעווענ
 ןעזָאלראפ ןעבָאה רימ ןעװ :םעד ץוח א .לָאמנייא יו רהעמ
 ןערהָאֿפ וצ ףיוא ןעטעליב יד טפיוקראפ רימ רע טָאה ,לעוװענ
 ןייק רימ ייב זיא ךיוא ,(קסבעטיוו זיב) סנַאשזיליד ן'טימ
 ןעפיולטנַא ןיימ ןעגעוו טרעהעג טָאה רע ןַא ,ןעוועג טינ ענַארּפ
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 ןוא ;עינרעבוג עבלעזיד ךָאד זיא לעווענ םירָאװ ,שזילעוו ןופ

 .טײרּפשרַאפ אמתסמ ךיז טָאה עיצַאסנעס יד

 רעד ןעװו זַא ,ןעבילג וצ ךילריטאנ ץנַאג ןעוועג זיא סע

 ,זױה ס'רעטָאפ ןייז ןיא ןעניפעג ךימ טעװ רעװָאכַאמ רעגנוי

 .ןיב ךיא רעװ ןרעטלע ענייז ןעגָאז ןוא ןעקערשרעד ךיז רע טעוו

 .ןעגָארטּפָא ךיז ןעטעב רימ החּפשמ יד טעוװ ךילניישראוו טסכעה

 ןעסיוו לָאז ןעמ זַא ,טניולעג טינ ךיז טָאה רימ ,טינ יצ ,ָאי יצ

 .ןיב ךיא רעוו

 לעפייווצ ןייק רימ ייב זיא ,ןענעקרעד ךימ טעװ רע זַא

 ןעכווצסיוא ךיז ןעסָאלשַאב ךיא בָאה ,ָאזְלַא ,ןעװעג טינ

 געט עכילטע יד ראפ סרעוװָאכַאמ יד ןעלהָאצַאב ,ישזָאל רעדנַאנַא

 בָאה ךיא .ןעמוק םעװ ןהוז רעייז רעדייא ןעדניוושראפ ןוא

 ַאד ךיז בָאה ךיא ,ןָאט וצ סָאד טַאהעג טינ קשח ןייק רעבָא

 םינ רימ ךיז םָאה סע ןוא ,שימייה ןוא םעװקַאב טלהיפעג

 .ריטראװק רעדנַאנַא ןעכוז ןהעג וצ טסולגעג

 ןענייז עלא טעמכ ןוא .החּפשמ עסיורג ַא ןעוועג ןיא סָאד

 רעטלַא רעד זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא ,עכילדניירפ ןעוועג ייז

 הנויח תוגאד ןופ .ןעגָארטוצ ןעהעזעגסיוא טָאה רעווָאכַאמ

 רוטַאנ רעד ןופ רענעגָארטוצ ַא ןעוועג רעבָא זיא רע ; אמתסמ

 ייװצ .םכַאמעג רימ ףיוא רע טָאה קורדנייא ַאזַא .ךיוא

 רענייא ךילנהע ױזַא ןעוועג ןענייז ,גניליווצ ַא ,ענייז ךעלגניא

 םייב טָאה ייז ןופ רענייא ןעו ,לָאמַא זַא ,ןערעדנַא ן'פיוא

 רע רעװ םגערפעג םהיא רע טָאה ,עקיּפָאק ַא ןעטעבעג רעטָאפ

 .עק'םייח יצ ,עק'ךורב יצ ,זיא

 רעכילטפַאשלעזעג ,רענידעבעל ַא ןעוועג ןיב ךיא יװ ױזַא

 ייז ןוא ,רעדורב רעטונג ַא ןערָאװעג ןעמעלַא טימ ךיא ןיב ,גנוי

 .ךיוא רימ טימ

 םינ געלפ ךיא ןעוו ןוא ,רעטונ ַא ןעוועג זיא רעמיצ ןיימ

 ןוא ךיז ייב ןעציז ךיא געלפ עילימאפ רעד טימ ןעגנערבראפ

 עטסטלע רעייז ןוא ןהוז רעטייווצ ס'רעװָאכַאמ יד ,ןעזעל

 םימ ,ערַאד ןייק טינ ,לעדיימ עכילדנַאלב א) לערימ ,רעטכָאט

 ןעגױא יד ןעכלעוו ייב ,?עכיימש ןעגיהטומטונ ןעגידווע'נח ַא
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 רֶאֹּפ ַא ןענייז ,(ןערעו טכַאמענוצ טעמכ רהיא ייב ןעגעלפ
 טכַארבעג רימ ןוא קעטָאילביב טדָאטש רעד ןיא ןעגנַאגעג לָאמ
 ,טוג ךימ ןעמ טָאה טעמרָאקעג .ןעטרָאד ןופ רעכיב עשיסור
 טנייה .טנַאסערעטניא ןעוװועג ךיוא רימ ןענייז רעכיב יד ןוא
 -ענּפָא "ןעפומ , ןיימ בָאה ךיא ,ץרוק ? טלעפעג רימ טָאה סָאװ
 .נָאט וצ גָאט ןופ טנייל

 וצ ןעסָאלשַאב ךיז בָאה ךיא ן8 ,ןעװענ ןיא ףוס רעד
 ףיא לע ,ןענעקרעד ךימ טעװ עילע בױא ןוא .ןעביילב
 ןיוש ןַאד ךיא בָאה ןעהעזענסיוא .ךיא ןיב ךיא זַא ,ןענעקייל
 עטסָארּפ ַא ןעגָארטעג בָאה ךיא ,קינווָאנשט השעמ טינרָאג

 יד ןיא טקורעגניירא ןעוועג רימ ייב ןענייז ןעזיוה יד ;לעטיה
 ,רָאה יד ןערעשּפָא ןעזָאלענ ךיא בָאה געװ ן'פיוא .לעוויטש

 בָאה ךיא .תֹואּפ ע'תמא ןעבילבעגרעביא ןענייז סע זַא ױזַא
 -טלא םעד ןופ ןַאמרעגנוי רעשי'תבה-לעב א יו טקוקענסיוא
 סעדעי .טניימעג ךיא בָאה ,סנעטסנינייוו ,יױזַא .,סַאלק ןעשידָאמ
 טימ ךיא נעלפ ,לעניּפש ןיא ןָאט קוק ַא געלפ ךיא ןעוו ,לָאמ

 ,טייצ רעבלעזרעד ֹוצ ,םנה .ןעדירפוצ טסכעה ןייז "םירג, ןיימ
 העז ךיא סָאװראפ ,ןעצרַאה ןיא ךָאטש ַא ןעבענ רימ טגעלפ
 ,רוחב-הבישי א יװ סיוא

 ןעילע רַאפ ךיז לָאז ךיא זַא ,ןעבילבעג ןיא רימ ייב ,ץרוק

 יד ןעליּפש ןוא ,ץישפיל ןעמָאנ ןעשלַאפ ןיימ טימ ןעפורנָא
 ,זיא ןאהַאק רעװ טינ ןְליִפַא סייוו ךיא זַא ,עלָאר

2. 
 רע -- .לעווענ ןופ ןַאֿפ רעגנוי א --- .ךיא טינ ןיב ךיא

 ,דוס א רימ טיורמראפ

 ,חסּפ ֹוצ טנעהָאנ רָאֹנ ןיוש ,גאטימכַאנ ַא ןיא לָאמנייא
 ,םינּפ ןענידנענייש ַא טימ רעמיצ ןיא רימ וצ ןיירַא ?ערימ טמוק
 !ָאד ןיוש ןיא עילע :רימ ראפ הרושב עכיליירפ ַא טָאה יז

 טונימ רענעי ןיא רהיא בָאה ךיא סָאװ סָאד זַא ,ףָאה ךיא
 ,ןעמוקעננָא טינ רהיא זיא ,ןעשנואוועג

 טימ טציא זיא רעדורב רהיא זַא ,טלייטעגטימ רימ טָאה יז
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 רעטָאפ רהיא זַא ןוא ,לערעמיצ-רָאטנָאק םעד ןיא רעטָאפ רהיא

 ןעמונעגנא טָאה םינּפ ןיימ .ייהט זָאלג ַא ףיוא ןייא ךימ טעדַאל

 ןיב ךיא ןוא ,טייהנעדירפוצ רעטסכעה רעד ןופ קורדפסיוא ןַא

 ךיא ןוא סיוארָאפ ןעגנַאנענ ןיא יז .ןעלעטשרָאפ ךיז קעוװַא

 ,ןעהעזעג ךיא בָאה ,רָאדירָאק ן'כרוד גידנעזיירּפש .רהיא ךָאנ

 ;לעוװיטש יד ןיא טקורעגניירַא גיטכיר ןייז ןעלָאז ןעזיוה עניימ זַא

 ?עטיח יד ,זלַאה םורַא טלעקיװעגמורַא ךיא בָאה ףרַאש ןיימ

 .טלעזיירגעגסיוא ךיא בָאה תואּפ יד ןוא טקורענּפָאדַא ךיא בָאה

 םירָאװ ; טַאלג ןהענּפָא טעװ סע זא ,רעכיז טעמכ ןעוועג ןיב ךיא

 טינ טנַאקַאב ךילנעזרעּפ רימ טימ עילע ךָאד זיא ןעמעלַא ךָאנ

 ןוא ,סַאג ןפיוא לָאמ עכילטע ןהעזענ רימ טָאה רע .ןעוועג

 קירוצ ןערהָאפעגּפָא רָאטנָאק ןײז ןופ ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא

 א ןעװעג ןַאד ןזיא ןעהעזסיוא ןיימ רעבָא ;שזילעוו ןייק

 .רערעדנַא ץנַאג

 בָאה ךיא םירָאװ ,טוג ץנַאנ טקנעדעג םהיא בָאה ךיא

 בָאה רע'מינּפ ףיוא ןוא ,ןעטעליב יד טפיוקענ םהיא ייב ךָאד

 טרָאס ןעלעיצעּפס ַא טַאהעג רע טָאה ,בגא .,ןורכז ןעטוג ַא ךיא

 רע :ןענעקרעד וצ ןעװעג טכייל םהיא ןיא סע ;ןעהעזסיוא

 ,ל'םינּפ ןעגידכעלייק ַא טימ ,ןעסקַאװעג-ןיילק רהעז ןעוועג זיא

 ןיז .עלעדרעב עדנַאלב ַא טימ ,עלעזענ ןעכילצרוק ַא טימ

 .טייקמַאזקרעמפיוא ןעניוצענ טָאה ןייֵלַא סקואוו רעקניניילק

 רעטלַא רעד ואו ,לערעמיצ םעד ןיא ןײרַא ןענייז רימ

 .ןהוז ןייז טימ ןעסעזעג זיא רעוװָאכַאמ

 ךיז וצ ךיא בָאה -- !רענייב יד טימ רע ןיא סָאד ,ָאי

 .טגָאזעג

 בָאה ךיא ןוא ,עלאר ןיימ ןיא טלעטשענ ךיז בָאה ךיא

 .טונ רהיא ליּפש ךיא זַא ,טלהיפעג

 רעטלַא רעד טנָאז -- ,ןַאמ רעגנוי רעד זיא סָאד טָא --

 .ןהוז ןייז וצ רעװָאכַאמ

 .טניוטשרע זיא רעװָאכַאמ רעגנוי רעד זַא ,ןעהעזעג בָאה ךיא

 .ןערָאװעג סָאלב שזַא רע זיא גנושַאררעביא ןופ

 .טגערפעג רע טָאה -- ?!ןעמָאנ רעייא זיא יוו -

 םעד טדערעגסױרַא טָאה רע ןעכלעוו טימ ,ןָאט םעד ןופ
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 ךיא סָאד טרעהעג טָאה רע זַא ,ךילטייד ןעוועג זיא "יו,
 .ץישפיל ךיז ףור

 םהיא גידנעקוק ,טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ,ץישפיל --
 .ןעניוא יד ןיא

 ,לעויטש עניימ רעביא ןָאטעג הילפ ַא טָאה קילב ןייז
 .תואּפ עניימ ,לעטיה ןיימ

 טַאנָאמ עבילטע טימ לעװענ ןיא ןעוועג טינ רהיא טייז ---
 .רעטלעמוטוצ ַא טנערפעג רע טָאה -- ? קירוצ

 זיא ןעמָאנ רעד זַא ךיז ךיא ךַאמ -- ? לעוועל ןיא ,ואוו ---
 ,טנאקַאבנוא רימ

 :רעטָאפ ןייז וצ טעדנעװעג ךיז רע טָאה ןַאד

 ןַא ןיא סָאד זא ,טנָאזעג טינ רימ טלָאװ ןעמ ןעוו ---
 רעד ,ןאהַאק ןיא סָאד ןזַא ןערָאװשעג ךיא טלָאװ ,רערעדנַא
 ,שזילעוו ןופ לעיטישטוא

 ענימ ַא טימ טגערפעג ךיא בָאה -- ? רהיא טגָאז יו ---
 ? ןַאהַאק -- ,טי'קנירעגיינ ןופ

 ַא ןַארַאפ ןיא שזילעוו ןיא ןזַא ,טלייצרעד רימ טָאה רע
 ןערָאװעג רעגנירגנ זיא רימ ןוא .ןַאהַאק ןעמָאנ ן'טימ רערהעל
 ךיא ןיב ,שזילעוו ןיא ךָאנ ןיב ךיא דלַאביװ ,ןעצרַאה ן'פיוא
 ,ךיא טינ ךָאד

 ןענעוו ןעלייצרעד ןעמונעג רימ טָאה רעװָאכַאמ רעגנוי רעד
 ןופ רערהעל יד ,םירבח ערעייז ןוא ןע'נייטשליצ ןוא ןע'נַאהַאק
 ץגיד'תוכוס יד ןעמַאזוצ טכַארברַאפ ןעבָאה ייז ױזַא יו ןוא ,לעווענ
 טכַאמע ג ןעבָאה טדָאטש ןופ םיתבה"לעב יד יו ;ךָאװ
 רעד גנוי רענידעבעל ַא רַאפ סָאװ ןוא ייז ראפ סעקנַאילוה
 .זיא ןַאהַאק

 טינ ןעסָאלשַאב ךיז ייב ךיא בָאה עזייר גנַאפנָא ןופ ךיילג
 ןעמ טלָאװ ייס-יוו-ייס .ַאנליו ןופ ןיב ךיא זַא ,ןענעקייל וצ
 טָאה רעװָאכַאמ רעטְלַא רעד .טנעצקַא ןיימ ךָאנ טנעקרעד סָאד
 ןעו ,טציא ןוא ;רענליו ַא ןיב ךיא זַא ,טסואוועג רעבירעד
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 ענייז עלַא ןוא ןַאהַאק "רענעי, זַא טלהעצרעד רימ טָאה עילע

 ְךיז ךיא בָאה ,אנליוו ןיא טרידוטשענ ןעבָאה םירבח רעלעווענ

 : ןעפורעגּפָא

 .ןעטרָאד ןופ ךיוא ךָאד ןיב ךיא ? אנליוו ןיא ---

 גינייא טימ ךיז ןעק ךיא זַא ,טגָאזעג רַאנָאז בָאה ךיא

 רעבָא ,טוטיטסניא-רערהעל םעד טגידנעעג ןעבָאה סָאװ יד ןופ

 .םינ דָארג ךיא ןעק םירבח רעלעווענ ענייז טימ ןע'נאהאק זַא

 רעװַאכַאמ ןעגני םעד טימ ךיא ןיב טרַא ןעזיד ףיוא

 ,ןעמאזוצ טכַארברַאפ טּפָא ןעבָאה רימ .,ןעראוועג טנַאקַאב

 בָאה ךיא ױזַא יװ עטכישעג רעד וצ תוכייש ַא טָאה סָאד ןוא

 .אקידעמַא ןייק ןערהָאפ וצ ןעסָאלשַאב ךיז

 רעגנוי רעלעװענ ַא ןעמוקניירַא טגעלפ סרעװָאכַאמ יד וצ

 ,וועליהָאמ ןיא טרידוטש ןַאד טָאה רעכלעוו ,רעשידיא ַא ,ןַאמ

 .וָאנָאפורט ןעװעג זיא ןעמָאנ ןייז .עלוש רעשדלעפ ַא ןיא

 ,רע ןוא ,ןערעטלע ענייז ןופ סורנ ַא טכַארבעג םהיא טָאה עילע

 טָאה רע ןעו .גָאט עלַא טכוזַאב טציא םהיא טָאה ,ווָאנָאפורט

 ןעמָאנ ן'טימ רערהעל-לוש ַא וצ ךילנהע ןיב ךיא זַא ,טרעהרעד

 -טרובעג ןייז ןיא ךָאו ַא טכַארברַאפ טָאה רעכלעוו ,ןַאהַאק

 ןעדאלעגנייא ןעװעג זיא ןַאהַאק רעניזָאד רעד זַא ןוא טדָאטש

 ייב ןעגערפ ןעמונעג רע טָאה ,רעזייה עשי'תבה-לעב עלא ןיא

 ןייז ןיא ןערָאװעג ןעדַאלעגנייא טינ ןַאהַאק זיא יצ ן'רעווָאכַאמ

 .ָאי זַא טגײצענסױרַא ךיז טָאה ,ונ .ךיוא זיוה ס'רעטָאפ

 ,טקַאפ רעד ןוא ,םייהַא טקנעבענ קרַאטש טָאה ווָאנָאפורט

 ןייז טכוזַאב םָאה רעכלעוו ,ןעשנעמ א וצ ךילנהע ןיב ךיא זא

 ןעריסערעטניארַאפ ךיז לָאז רע זַא ןעוועג גונעג זיא ,זיוה ס'ןעטַאט

 ןוא ,לעװענ ןעגעוו ןעלייצרעד ןעמונעג רימ טָאה רע .רימ טימ

 רעכלעוו ןיא ,לוש-רעשדלעפ רעד ןענעוו טנערפעג םהיא בָאה ךיא

 ןערָאװעג רימ ןענייז טרַא ןעזיד ףיוא .טנערעלעג טָאה רע

 "נייא עדעי טלייצרעדסיױוא רימ טָאה רע .טנַאקַאב טנעהָאנ

 ,לָאמנייא .ןזיוה ס'רעטָאפ ןייז ןיא ןעבעפ םעד ןופ טייהלעצ
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 רעכלעוו ,רעגָאװש א םענייז טנָאמרעד רע טָאה ,גידנעדער ױזַא

 .יניאקָאּפס ןעסייהעג טָאה

 טכַארברַאפ זנוא טימ לעװענ ןיא טָאה יניָאקָאּפס רעזיד

 רעגנוי רעקנַאלש ,רעכיוה ַא ןעװעג ןיא סָאד .ןעדנוטש עליפ

 טימ לופ ,רעניטסול ַא רהעז ,?עדרעב רעצרַאװש ַא טימ ןַאמ

 ןעטשרע םוצ ךיא בָאה םהיא ןופ .ךעלדיל טימ ןוא ןעטָאדקענַא

 ,גידנעהעגייברַאפ .רעטַאעט ןעשידיא םעד ןענעוו טרעהענ לָאמ

 ןעשידיא םעד טנָאמרעד לעטיּפַאק ןעגידרעהירפ ַא ןיא ךיא בָאה

 -סיוא ןעדייר םהיא ןענעוו ךיא ליוװ ָאד .טייצ רענעי ןופ רעטַאעט

 ןעזיד וצ ןעצנַאנניא טינ ךילטנעגייא טרעהעגנ סָאד .,רעכילרהיפ

 ,ךאורוא רעד וצ תוכייש א ךיוא סע טָאה טקערידניא רעבָא ,ןינע

 .אקירעמש ןייק ןערהָאפ וצ ןעסָאלשַאב בָאה ךיא רעכלעוו ךרוד

 רעדנעב עגידרעטייוו יד ןיא ןייז ךילצינ זנוא סע טעװ בנא ןוא

 .רעטַאעט ןעשידיא ןענעוו ןעלהעצרעד לעװ ךיא ואוו

 ןעװעג טינ רעטַאעט רעשידיא ןייק ןַאד ןיא אנליוו ןיא

 עינרעבוג רעקסבעטיוו ןופ רָאטַאנרעבוג רעד רעבָא .טכיולרע

 ןעטרָאד טָאה טייצ עסיועג א ןוא ,טביולרע ָאי סָאד טָאה

 טזײרעגמורַא ןַאד טָאה עכלעוו ,עּפורט ס'ןעדַאפדלָאג טליּפשענ

 רעמוז םעד ןיא ,רעהירפ טכַא טאנָאמ ַא טימ  ,רנַאלסור רעביא

 ,גרובסרעטעּפ ןיא טליּפשעג עּפורט עבלעזיד טָאה ,1881 ןופ

 םעד ןיא ןעװעג ןיא סָאד .לעזניא יקסווָאטסערק םעד הףיוא

 ןיימ ייב ךוזַאב א ףױא ןעוענ ןיב ךיא ןעוו ,רעמוז ןעגירָאפ

 טָאה רעטַאעט רעשידיא רעד רעבָא .גרובסרעטעּפ ןיא לעקנָא

 ןעגנַאגעג טינ ןיב ךיא זַא ,טריסערעטניא נינייוו ױזַא ןַאד ךימ

 ןעריא עטנעגילעטניא .,ןעגנולעטשרָאּפ יד ןופ עניצנייא ןייק ןהעז

 טימ טקוקעג רעטַאעט ןעשידיא ן'פיוא טּפיוהרעביא ןַאד ןעכָאה

 ,"יערוועי יקסורפ רעטעלבנעכָאװ עשידיא-שיסור יד ,גנוטכַארַאפ

 ןעסעיּפ יד ןעסירעגרעטנורַא ןעבָאה "דָאכסָאװ, ןוא "טעיװסזַאר,

 רעד .טכַאמעג קזוח ייז ןופ ןעבָאה ייז ;ןערָאיטקַא יד ןוא

 רעכיוה ןייק ףיוא ןענַאטשעג טינ ןַאד זיא רעטאעט רעשידיא

 .עכַאזרוא עטסניטכיוו יד ןעועג טינ ןיא סָאד רעבָא ;עפוטש

 יו ,טמעשענ טושּפ םהיא טימ ךיז ןעבָאה ןעדיא עטנענילעטניא

 .שידיא ןעװעג ןיא סָאװ ,ץלַא טימ טמעשעג ךיז ןעבָאה ייז
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 יו קורדסיוא ַאזַא טכיורבעג ןערהָאי ענעי ןיא טלָאװ ןעמ ןעוו

 -ליבעג רעכילטינשברוד רעד ךיז טלָאװ ,"רוטַארעטיל עשידיא,

 ַא ָאד זיא סע זַא ,טנעקרענַא טָאה ןעמ .טכאלוצ דיא רעטעד
 -עג טלָאװ סָאד ! ?עשידיא ַא רעבָא ,רוטַארעטיל עשיאערבעה

 ןעשידיא םעד טימ ןעוועג ןיא סעכילנהע .סַאּפש א יװ ןעגנולק

 ענירעדינ סלַא טכַארטַאב רעליּפש יד טָאה ןעמ .רעטַאעט

 .ליּפש-םירוּפ סלַא ןעננולעטשרָאפ ערעייז ןוא ןעשינעפעשַאב

 לעװענ ןיא טרעהעג בָאה ךיא ןעװו ,ןענעווטסעדנופ

 רָאפ טלעטש ןוא רעדיל ס'ןעדַאפדלַאג טגניז יניָאקָאּפס יװ

 ןוא .טריסערעטניארַאפ ךיז ךיא בָאה ,רעטַאעט ןייז ןופ סענעצס

 -סיוא ן'יניִאקָאּפס ייב ךיז ךיא בָאה םינוננ יד ןופ רַאּפ ַא

 רימ טָאה ווָאנָאפורט ןעוו ,ָאזלַא ,וועליהָאמ ןיא טציא .טנערעלעג

 רעטַאעט ענייז טימ ,יניָאקַאּפס ,רעגָאװש ןייז ןענעוו טלייצרעד

 ךרוד .טייקגירעניינ סיורנ טימ טרעהענוצ ךיז ךיא בָאה ,רעדיל

 רע ןוא ,ןערָאװעג רעטנהענ ךָאנ ן'ווָאנָאפורט טימ ךיא ןיב םעד

 .טייקענדעשז טימ ןעפורעגּפָא טפאשדניירפ ןיימ ףיוא ךיז טָאה

 רע .רימ וצ טעילוטענוצ ךיז טָאה המשנ עדנעקנעב-םייה ןייז

 .ןעבעל ןעגנוי ןייז ןופ ןעכַאז עטסמיטניא יד טלייצרעד רימ טָאה

 וועליהָאמ ןיא זַא ,טױרטרַאפ רימ ווָאנָאפורט טָאה לָאמנייא
 ןעביירשרַאפ ןעמוקעג ןיא רעכלֶעוו ,ןַאמ ַא טציא ךיז טניפעג
 ןייז .אניטסעלַאּפ ןייק ןערהָאפ ןעליוו סָאװ ,טייל עגנוי עשידיא
 .טגָאזעג רימ רע טָאה ,ןיקלעב זיא ןעמָאנ

 םייז רהיא זַא סייוו ךיא ?ייוו ,ךייא סָאד ?ייצרעד ךיא --
 ,טרעלקרע רימ רע טָאה -- ,שנעמ ַא רַאפ סָאװ יבַא טינ ךיוא
 ןופ טפיױלטנַא רהיא זַא עקַאט ביולג ךיא זַא טניימ רהיא ---

 ?רהיא טייז רעוו ,רימ טנָאז ?וויזירּפ

 -ךַאפ םהיא ןעק ןעמ זַא ,ןערעכיזרַאפ ןעמונענ ךימ טָאה רע
 תודוס בָאה ךיא זַא ,טנעקיילעג בָאה ךיא רעבָא ;דוס ַא ןעיורט
 טָאה ןע'ניקלעב .דשח ןייז ןופ טכַאמענ קזוח שירעפיטש ןוא

 ,ןעטעבענ םהיא ךיא בָאה ,ָאזלַא .ןהעז טלָאװעג רעבָא רימ ךיז
 .רימ וצ ןעננערב םהיא לָאז רע זַא
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 ןוא ןערענַאיצולַאװער -- .סעצנַאקירעמַא ןוא סעצניטסעלַאּפ
 ? טמַאטשעג ןעמָארנָאּפ יד ןעבָאה ןענאוו ןופ -- .ןעמַארגַאּפ

 ןוא .טעיװסזַאר, ,"יערוועי יקסור , רעטעלבךעכָאוו יד

 יד ןעשיוצ ןעטַאבעד טימ ?ופ ןעוועג ןַאד ןענייז "דָאכסָאװ,

 ךָאנ ןעוועג זיא סע ,"סעצניטסעלַאּפ , יד ןוא ?סעצנַאקירעמַא,
 -ךיז ןיא ןעכָארבעגסיױא ןעבָאה עכלעוו ,ןעמָארנָאּפ עהייר רעד

 רעד ןופ ןעטסירָארעט יד יו םעדכאנ ךיילג ,1881 ןיא דנַאלסור

 טעטיוטעג ןעבָאה "ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ , ייטראּפ רערעגָאיצולָאװער
 | .ןעטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא

 ןעבָאה טייל עננוי עשידיא עטנעגילעטניא סָאלק רעסיוועג ַא

 םייה רעייז טינ זיא דנאלסור זַא טלהיפרעד ןעמָארנָאּפ יד ךרוד

 .קלָאפ ןעשידיא םעד ראפ םייה ע'תמא ןַא ןעכוז זומ ןעמ ןזַא ןוא
 לייט ַא ןוא אקירעמא ראפ ןעוועג ןענייז לייט א ? ואוו רעבָא
 .ַאניטסעלַאּפ רַאֿפ

 -ראפ ןענייז תומוהמ עשיטימעסיטנַא יד ןופ טַאטלוזער סלַא

 :לעיּפשיײיב םוצ ,עדנענלָאֿפ יד יו סענעצס עכלעזַא ןעמוקעג

 ,להוש ַא ןיא ןײרַא ןעטנעדוטס עשידיא עּפורג ַא טמוק וועיק ןיא

 ,ןעריא עטנייורַאפ ,עטרעיורטרַאפ טימ טקַאּפעג זיא עכלעוו

 ,טנעדוטס טעטיסרעווינוא רעקנַאלש ַא ,עּפורג רעד ןופ רענייא

 המיב רעד ףיוא רעדינַא ךיז טלעטש ,ווָאקינעלַא ןעמָאנ ן'טימ

 :שיסור ףיוא םלוע םוצ ךיז טדנעוו ןוא

 ױזַא ןעדיא ןענייז ריס ,רעדירב ערעייא ןענייז רימ --

 רעהַא זיב ןעבָאה רימ סָאװרַאפ הטרח ןעבָאה רימ ,רהיא יו

 יד .ןעדיא רַאפ טינ ןוא ןעסור רַאפ ןעטלַאהענ ךיז

 -ַאסילע ןיא םָארנָאּפ רעד --- ןעכָאװ ןעטצעל יד ןופ ןעגנוריסַאּפ
 ערעדנַא ןיא ןוא ןועיק ןיא זנוא ייב ָאד ,אטלַאב ןיא ,דַארגטעוװ

 תועט ןעגירעיורט ַא רַאפ סָאװ ןעזיוועג זנוא טָאה ,טדעטש

 .ןעדיא ןענייז רימ ,ָאי .טַאהענ ןעבָאה רימ

 ףיוא טכַאמענ ןעבָאה רעטרעוו יד קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ

 .ןערעדליש וצ ;ירעביא זיא הליהק רעד
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 רעשיטסילאנָאיצַאנ רעד ןופ ביֹוהנֶא רעד ןעוועג זיא קסָאד

 "סור ןיא טייפ עננוי עשיריא עטנענילעטניא ןעשיווצ גנוגעװַאב

 ָאד בָאה ךיא עכלעוו ןענעוו ,ןעטנערוטס רעוועיק יד ןוא ,דנַאל

 ."םעצנַאקירעמַא , ןעוועג ןענייז ,טלייצרעד

 ןעבָאה ייז זַא ,ןערָאװענ טרעטסיײגַאב ױזַא ןענייז ענינייא

 םגה ,שידיא טדערעג ןוא שיסור ןעדייר וצ טרעהענפיוא טעמכ

 ןעבָאה סע .,טנױאוװענּפָא ןעוועג ןיוש ךַארּפש רעד ןופ ןענייז ייז

 "קעװַא ןעבָאה סָאװ ןעטסַאיוטנע עכלעזַא ןענופעג ךיוא ךיז

 ערעייז ןעכיורבעג ןעמונעג ןוא ןעמענ עשיסור ערעייז ןעפרָאװעג

 ןעפור ןעמונעג ךיז טָאה ,ליּפשייב םוצ ,בָאקַאי .ןעמענ עשידיא

 טָאה ןעמ ןערדייס טרעפטנעענּפָא טינ טָאה ַאשַאטַאנ ;?עקנַאי

 ןעטסילַאנָאיצַאנ עכלעזַא ןופ ?הָאצ יד .לעטע ןעפורעג רהיא

 :עצָארּפ רעד זַא ,ןענָאז זומ ךיא ןוא .ןיילק ןעוועג רעבָא זיא

 -עג ןעגָארטרַאפ ןענייז עכלעוו ,ןערענָאיצולָאװער עשידיא ןופ

 ַא ןעװעג ךיוא זיא ,עילַאװכ רעלאנָאיצַאנ רעד ףיוא ןערָאװ

 ,טקַאפ ןעדנעגלָאפ םעד ןעבענוצ ןעמ ןוס ייברעד .רעניילק

 :ךילביולגנוא טעמכ טנייה טגנילק רעכלעוו

 ןענופעג ךיז ןעבָאה ןערענָאיצולָאװער עשידיא יד ןעשיווצ

 . םלֵא טכַארטַאב תומוהמ עשיטימעסיטנַא יד ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא
 + ןיא עירָאעט רעייז .ננונייש רע ע כי? הערפ ַא

 ךורבסיוא "רעוויטקניטסניא , ןַא ןענייז ןעמָארנָאּפ יד זַא ,ןעוועג

 ןעפַאמ עשיסור יד ןופ ןרָאציסקלָאפ ןערענָאיצולָאװעד ַא ןופ

 םלוע רעשיסור רעטסָארּפ רעד .רעקירדרעטנוא ערעייז ןענעג

 "סעדישז, יד ןוא "סעקינווָאנישט , יד ,רסיק רעד ןזַא ,סייוו

 עיסָארָאלַאמ ןופ םירעיוּפ יד ןעבָאה ,ונ .טולב ןייז ןעּפַאצ

 יד ,ןעדיא יד ֹוצ ןָאטעג םהענ ַא ניפיולרָאפ ךיז (עניַארקוא)
 רעד טנערבוצ ךיז טָאה סע זַא ,טסייה סָאד ; סעקינטנעצָארּפ

 וצ ןעמוק ןיש טעו אליממ ןוא ,רעקַאלפ רערענָאיצולָאװער

 יד ןעוועג זיא יױזַא .אפונ רסיק םעד ןוא סעקינווָאנישט יד

 ןוא עשידיא טינ ,ןערענַאיצולַאװער עסיוועג ןופ ננורהעלקרע
 | . .עשידיא

 "דָארַאנ, ײטרַאּפ רעמייהענ רעד ןופ רעדילנטימ עסיוועג

 טיוטענ רעהירפ טייצ רעצרוק ַא טימ טָאה עכלעוו ,"אילָאוז ַאיַאנ
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 -מָארנַאּפ יד וצ עיצַאמַאלקָארּפ ַא ןעזָאלענסױרַא ןעבָאה ,רַאצ םעד

 ןערהעלקרע עיצַאמַאלקָארּפ רעזיד ןיא .עניַארקוא ןיא סעקישטש

 -ייז ןוא ,ןעבענעגרעבכיא ָאד בָאה ךיא ןעכלעוו ,קנאדענ םעד ייז

 -ָאװער , רעד טימ ןהענוצנָא טומ וצ סעקישטשמָארנָאּפ יד ןעביג

 יד טינ ןענייז ןעדיא יד זַא ,ןָא ןעזייוו ייז ,טייברא ?רערענָאיצול
 עיצַאמַאלקָארּפ יד) ןעמהענ ךיז ףראד ןעמ ןעמעוו וצ עניצנייא

 -יפִא רעד ,"ַאילָאװ איַאנדָארַאנ, 6 רעמונ ןיא טקורדעגרעביא זיא

 ,(ייטראּפ רעד ןופ ןטנרָא רעלעיצ

 -עננעמאזוצ עיצַאמַאלקָארּפ יד ןעבָאה סאוו ,יד ןעשיווצ

 .ריא א ןעוועג זיא טלעטש

 ןענופעג ךיז ןעבָאה סעינרעבונג רעקסבעטיוו ןוא רענליוו יד

 טכיירגרעד ןעבָאה זנוא .דנעגעגיםָארנָאּפ םעד ןופ םייוו ץנאנ

 רעבָא קנעדעג ךיא ,ןעננוריסאּפ עניטרָאד יד ןופ ןעגנַאלקּפָא רָאנ

 : עדנענלָאפ סָאד ךילטייד ץנַאג

 ןייס ףיוא ןערהָאפּפֶא ןיימ רַאפ ,אנליוו ןיא גידנעייז ךָאנ

 ַא טַָאהעג ןעמָארנָאּפ יד ןענעוו ךיא בָאה ,שזילעוו ןיא עלעטש

 -ער רעזנוא ןופ רעדילנטימ ערעדנא יד ןופ םענייא טימ ךערּפשעג

 ןענעו טפירש ַא ןעזעלעג ןעבָאה רימ .קאשזורק ןערענָאיצולָאװ

 -ַאטשרַאפנייא ןענייז רימ זַא ,קנעדענ ךיא ןוא ןינע ןעבלעז םעד

 -ַאטַאולּפסקע, ןעגעג טכאמעג טרעוו סםָארנָאּפ רעד זַא ןעוועג ןענ

 -ַאלפ ןערענָאיצולָאװער ַא ןופ ביֹוהנֶא ןא ןייז טעוװ ןוא ,?סרָאט

 -ַאק יד טימ ןָארט םעד ןעטכינרַאפ ךילדנע טעוו רעכלעוו ,רעק
 -יור ןוא גנוקירדרעטנוא ןופ םרָאפ רעדעי טימ ,ןעטסילַאטיּפ

 .יירעב

 "רַאפ גינייוו בָאה ןוא לענניא רעהיור ַא ןעוועגנ ןאד ןיב ךיא
 רעבָא ; טלהיפעג קרַאטש ןוא ןעזעלעג ךס ַא בָאה ךיא ,ןענַאטש

 רימ סָאד טָאה דנַאטשרַאפ-טלעוװ ןוא ןעננונייצרעביא ערהָאלק ןייק
 טינ תושממ ןייק ןעבָאה ןעגנוניימ עניימ .טכארבעג טינ ךָאנ

 רעד .טַאהעג טינ ןעגנוניימ ןייק ךילטנענייא בָאה ךיא .טאהענ
 ןאד זיא ײטרַאּפ ערענָאיצולַאװער עצנַאנ יד טעמכ זַא ,זיא תמא

 ערהיא ביוא ןוא ;טייל עגנוי עהיור ןופ ןענַאטשַאב סנעטסיימ
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 -ראפ ייז ןענייז ,ךיא יו רעטלעקיווטנע ליפ ןעוועג ןענייז רערהיפ

 ."סעקענש, עגנוי יו רהעמ טינ ןעוועג ךָאנ ךיוא גיסעמסינטלעה

 .גנוקרעמאב א ךָאנ ןעכאמ ךיא ליוו רעטייוו העג ךיא רעדייא

 . "נא ךיז ןעבָאה ןעמָארנָאּפ יד זא ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא

 -- רסיק םעד םיוטענ טָאה ןעמ יו םעדכָאנ ךיילג ןעגנַאפעג

 -קעלַא ןעפָארטעג טָאה עבמָאב יד ןעוו ,םעדכָאנ ןעכָאװ עכילטע

 רעדנעניטש רעד טימ טכָאקעג טָאה דנַאל סָאד ןוא ,ן'רעדנאס

 טַאהט רעד זא ,טפָאהעג ןערענָאיצולָאװער יד ןעבָאה ,טכירכַאנ

 ךיילג יו ױזַא .עיצולָאװער א וצ לאנניס ַא סלא ןעניד טעװ

 טגיינעג ןעוועג ייז ןענייז ,ןעמָארנָאּפ יד ןעננאפעגנָא ךיז ןעבָאה
 -םיוא ןעטעטראוורע פעד ןופ גנַאפנָא ןַא זיא סָאד זַא ,ןעניימ וצ

 :עמרָאפ עטעטראוורענוא ןַא ןָא טמהענ רע זַא רָאנ ,דנַאטש
 יד ןעלַאפַאב ,ןערטנעצ-סגנוריגער ןעלַאפַאב וצ ךיילנ טָאטשנָא

 ,רעכלעזַא ביוהנֶא ןַא רָאנ זיא סָאד .ןעדיא יד טשרעוצ ןעסַאמ

 ,טסיירטעג ךיז ייז ןעבָאה

 -סיוא ןעמָארנָאּפ יד ןעבָאה ןערענָאיצולָאװער עַלַא טינ רעבָא

 סָאװ ,עכלעזא ןעוועג ןענייז סע .,רענייטש אזא ףיוא טשטייטעג

 ןעמָארנָאּפ יד זא ,ךילמענ ,גנוניימ עטרהעקרַאפ ַא טאהעג ןעבָאה

 ידכ ענשימוא ,אפונ גנוריגער רעד ןופ ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז

 רעד .ןַאקלואוו ןערענָאיצולַאװער םעד ןופ ןעטער וצ ןָארט םעד

 ,טליּפשעגרעדנַאנַאפ ךילקריו ךיז טָאה דנַאטשפיוא ןופ טסייג

 עיצולָאװער יד ןענױצעגּפָא טָאה גנוריגער יד רעבָא ;סע טסייה

 -עג ןגנַאג ןעגיטכיר רהיא ןופ רהיא טּפעלשענקעװא ,טייז ַא ןָא

 ןעלמוטרַאפ וצ טכוזענ ;לעדניה הרּפכ ַא רַאפ ןעדיא יד טכַאמ

 ןוא ,דיא רעד זַא ,ייז ןעדיירוצנייא ןוא תוחומ יד ןעסַאמ יד ייב

 ןעזיד ףיוא .תורצ ערעייז עלַא ןיא נידלוש זיא ,רסיק רעד טינ

 "ימעסיטנַא רעד ןיא ןערָאװעג טּפעלשעגניײרַא רעיױּפ רעד זיא ןפוא

 -רוא רע'תמא רעד ןָא ןעסעגרַאפ ךיז טָאה רע ןוא עילַאװכ רעשיט

 .גנורינער עשירעביור ,עשיטָאּפסעד יד --- ןעקילנמוא ענייז ןופ ךַאז

 -ָאיצולַאװער טרָאס רעטייוצ א טנערעלעג טשּפ םעד טָאה ױזַא

 ,ןערענ
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 -ענ טפָא ןעמ טָאה רעטעּפש ןערהָאי עליפ ךָאנ ןוא ,ןַאד
 "עג ןעמָארנָאּפ יד טָאה ננורינער יד זא ,קורדסיוא םעד טרעה
 .(*"רעהיצּפָא-רענוד , ַא סלַא טכיורב

 ןעזיוועגנָא ןעמ טָֿאה עירָאעט רעזיד ןופ גנוניטעטשַאב סלא
 : טקַאפ ןעדנעגלָאפ םעד ףיוא

 יד ןעביירטוצוצ טָאטשנָא ננורינער יד טָאה םוטעמוא טעמכ

 ייז ,ןעפָארטשַאב ןוא ןעריטסערַא וצ ייז רעדָא סעקישטשמָארנָאּפ

 נָאז ךיא .ןעטַאהט-טלַאװנ עיינ וצ טצעהעג ןוא םומ ןעבענענוצ

 "ענלַא ןיא רעבָא ;ןעמהַאנסיוא ןעוועג ןענייז סע ?ייוו ,"טעמכ ,

 ןעטלאהראפ עטמַאעב ערעדנַא ןוא ייצילָאּפ יד ךיז טָאה ןיימ

 רעד סָאד ןעטכירַאב טיײרּפשרַאפ ןעווענ ןענייז סע ,זעילַאדנַאקס

 גנוריגער יד ןוא .ןעדיא ףיוא ןעמָארנָאּפ ןעכַאמ טסייה רסיק

 "סיורא ךיז טָאה רעצעלּפ עכנַאמ ןיא ; טנעקיײלענּפָא טינ ייז טָאה

 "ווָאנישט ןענייז סעקישטשמָארנָאּפ יד ןופ רערהיפ יד זַא ,טנייצעג

 ,םירעיוּפ סלַא ןָאטעגנָא סעקינ

 -ַארנָאּפ יד טריזינַאנרָא לעיציפָא טָאה ננורינער יד זַא ןעגָאז

 יד טָאה לעיציפָאנוא זא רעבָא ;טַאהעג טינ ןיז ןייק טלָאװ ןעמ

 -לָאהעג סעקישטשמָארנָאּפ יד סעקינווָאנישט עליפ ןוא ייצילאּפ

 "ייווצ ןייק ןעק םעד ןעגעוו ,טקעריד רַאנָאז רעדָא ,טקערידניא ןעפ

 .ןייז טינ ?עפ

 -עווענאלּפעג-סיוארָאפ א ןעוועג ןעמָארגָאּפ יד רעבָא ןענייז

 ?ןרָאצ סקלָאפ םעד ןופ גנוריגער יד ןעװעטַאר וצ ?עטימ רעט
 רעבָא ,ןיזנוא ןַא ןעוועג ,גנוניימ ןיימ טיול ,טלָאװ ןעביולגנ וצ סָאד

 ןעמ טָאה ,ןעכארבעגסיוא ןיוש ןעבָאה ןעמָארנָאּפ יד יו םעדכָאנ זא

 .רעכיז ןיא סָאד ,ןעניז ןיא טַאהעג רעגינייוו רעדָא רהעמ ליצ אזַא

 א ןופ ךַאד םוצ טכאמעגוצ טרעוו סָאװ ,גנַאמש רענרעזייַא ַאזַא (*

 קעווא טייוו ,ןיורא דרע רעד ןיא ןעטָארד ןעהעג סע ןעבלעוו ןופ ןוא ,זיוה
 טּפַאכ ,רענוד א ןופ רהאפעג ןיא זיוה יד זיא רעמָאמ .עדייבעג רעד ןופ
 טהיצ ןוא ,סנעקלָאװ יד ןופ טּפַארק עשירטקעלע יד ףפווא ןעזייֵא רעד

 ,בוטש ןופ קעווא טייוו ,ןיירא דרע רעד ןיא ּפארַא רהיא



 05 אקירעמא ןעגעו קנַאדעג ןוומ

 סיוועג זיא ,רעדארגטעוואסילע רעד ,םָארנָאּפ רעטשרע רעד

 ַא ןופ ןעמוקעגסיורַא זיא רע .לאפוצ א יװ רהעמ טינ ןעוועג

 .רעױּפ ן'רוכש א ןוא רעקנעש ןעשידיא ַא ןעשיווצ סיוטשנעמאזוצ

 ןעדיא ףיוא סעקַאטַא טײרּפשרַאפ ךיז ןעבָאה םעדכָאנ ךיילנ רעבָא

 "גער יד זא ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,ונ ;רעצעלּפ ערעדנַא עליפ ןיא

 יװ טצונַאב םָארנַאּפ רעדַארנטעװַאסילע םעד טימ ךיז טָאה גנור

 "עג -- טקערידניא רעדָא טקעריד --- ןוא ?יּפשייב ןעטוג א טימ

 .ךעלטדעטש ןוא טדעטש עדעדנַא ןיא ןעמָארגָאּפ ןעכַאמ ןעפלָאה

 ךיז ףיוא ןעבָאה תוחיצר ןוא ןעיירעביור ערעטייוו עלַא יד ןוא

 ןייא סָאד טלהיפעג ךיז טָאה סע ;לעגיז ןעבלעזמעד ןענָארטעג

 ןענייז םעד ףיוא ןוא .גנונעװַאב עניטולב עצנַאנ יד טרהיפ דנאה

 .עזיײװַאב עדנעגייצרעביא ןעוועג

4 

 .טייבראידרע -- .םענומָאק עשידיא -- .טסַאג רעמייהעג א

 .אקירעמא ןייק ןערהָאפ וצ ךיז םילשאב ךיא --

 יד .ןעייטראּפ ייווצ ןעראוועג טעדנירגענ ָאלא ןענייז סע

 ןעדיא ןעפרַאד םייה עיינ א זַא ,טביולגעג ןעבָאה סעצנאקירעמַא

 ןוא ןעלטימ עסיורג ןופ הנידמ רעד ןיא ,אקירעמַא ןיא ןעדנירג

 רַאפ טריטינַא ןעבָאה ,רעדיװ ,?סעצניטסעלַאּפ , יד .ןעטכיזסיוא

 -- ?לָאפ ןעשידיא םעד ןופ םייה רעטלַא רעד ןיא עיצַארגימע

 יַאּפ, עטשרע יד ןופ רענייא ןעווענ זיא ןיקלעב .עניטסעלַאּפ ןייק

 ןעביירשראפ וװעליהַאמ ןייק ןעמוקעג זיא רע ןוא ,"סעצניטסעל

 ןיא םהיא טימ ןערהָאפ וצ ןעוועג טיירעב ןענייז סָאװ ןעשנעמ

 יֵה ןופ רענייא ןעװעג זיא רע .סעינָאלָאק ןעדנירנ לארשי ץרא

 .גנוגעוַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןערענָאיּפ

 עגידסלָאמַאד יד זא ,טקרעמַאב ןיוש בָאה ךיא

 "ייז ,"רָאכסָאװ, ןוא "טעיווסזאר , ,"יערוועי יקסור , ןעגנוטייצ

 .םינינע עזיד טימ ןעוועג לופ ןענ

 -לַא ; ניסעמלעגער ןעזעלעג ךיא בָאה "יערוועי יקססור, םעד

 .ןעגַארפ עניזָאד יד ןענעוו ןעלקיטרַא ןעזעלעג ןעטרָאד ךיא בָאה ַאז

 .ךַאז עדמערפ ַא יו טריסערעטניא רעבָא ךימ ןעבָאה ייז
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 ןעגעו טלהעצרעד רימ טָאה ווָאנאפורט ןעוו ,רעבָא טציא
 -ערעטניארַאפ רימ ןינע רעד טָאה ,טייקניטעט ןייז ןוא ןע'ניקלעב
 .רענייטש םעיינ ַא ףיוא טריס

 ןופ ןעמָאנ רעד יו ןעננולקענ רימ טָאה ןיקלעב ןעמָאנ רעד
 -לעוו ןיא ,ךוב רעד ןוא רע .טייקכילנעזרעּפ רעלופסינמייהעג א

 -יינ ןיימ טציירעג ןעבָאה ,ןעטאדידנַאק ןעבירשראפ טָאה רע ןעכ

 ןא טימ ךיז ןעדיירכרוד טלָאװעג רימ ךיז טָאה בנא .טייקנירעג
 -עגּפָא ןעוועג ןיב ךיא .טרָאס ןעזיד ןופ ןעשנעמ ןעטנענילעטניא
 ןַארַאפ ןיא ָאד ןוא דניירפ ןוא םירבח עניימ עלא ןופ ןעטינש

 -אעדיא ןא ,טינש םעיינ םעד ןופ רעוט-ללכ א ,ןיקלעב ַא סעּפע
 ןעפלעה רימ רע ןעק רשפא ."ערעזנוא , ןופ רענייא טעמכ ,טסיל

 .ץייוש רעד ןיא סערדא ןַא טימ רעדָא הטַאר ַא טימ

 ,ןע'ניקלעב טימ ןעמוקעג ווָאנאפורט זיא ןעגרָאמ ףיוא

 טימ ,ןעכיוה ןייק טינ ,ןַאמ ןעגנוי א ןהעזרעד בָאה ךיא

 -טנע ךיז בָאה ךיא  .םינּפ ןעכילרהע ןא טימ ,רָאה עכילדנָאלב

 זנוא ןעטעב םהיא ןומ ךיא סָאװ ,ן'ווָאנאפורט רַאפ טנידלוש

 .קעװַא זיא רע ןוא ,ןיילַא ןעזָאלוצרעביא

 רימ ףיוא רע טָאה ,טדערוצ ךיז ןעבָאה ןיקלעב ןוא ךיא ןעוו

 ןייק טינ ,ןעשנעמ ןעטסנרע ,ןעליטש ַא ןופ קורדנייא םעד טכאמענ
 .ןעראוועג ןעלעפענ רימ זיא רע .,רעלּפַאלּפ

 ןעגעו ןַאלּפ םעד ןוא עעדיא ןייז טרהעלקרע רימ טָאה רע

 -נאנאּפארּפ , טפורּפעג רימ טָאה רע .אניטסעלַאּפ ןיא ןערהָאּפ

 ףיוא ןעֶלַאפ רעטרעוו ענייז זַא ןהעזעג רעבָא טָאה רע ;?ןעריד
 .ןערעיוא עביוט

 ןוא עדנוטש ַא ייב טכַארבראפ ױזַא ןעבָאה רימ יו םעדכָאנ

 ךיא בָאה ,ןעיורטעג ךיא ןעק ןעשנעמ ןעזיד זַא טלהיפעג בָאה ךיא

 ןַאלּפ ןיימ .עזייר ןיימ ןופ עכַאזרוא ע'תמא יד טנָאזעגסיױוא םהיא

 טינ םהיא ךיא בָאה ,ןע'שטיוועקצאי וצ עשראוו ןייק ןערהָאפ וצ

 רעד ןיא רהָאפ ךיא זא ,טנָאזענ רָאנ בָאה ףיא .טלייטעגטימ

 ןיא זַא ןוא ,טסילַאיצַאס ַא ךיא ןיב ץלא ןופ רעהירפ זא ,ץייווש

 ,טינ ךיא ביולג עעריא רעשיניטסעלַאּפ רעד





 .ןוי קלעב לַארשו
 .רהָאו גיסיורד ןוא

 עבילטע ןופ רעטלע רעד ןיא טריפַארגָאטַאֿפ
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 רעזנוא ןופ טייז עלעיּפיצנירּפ יד טָאה ,קנעדעג ךיא טייוו יו

 וצ ןערילעּפַא ןעמונעג טָאה רע .,ןעטלאהעגנָא גנאל טינ עטַאבעד

 לעװ ךיא .טפנוקוצ רעכילנעזרעּפ ןיימ ןופ ןעמָאנ םעד ןיא רימ

 -לַאפ ַא ףיוא ,"רעלאגעל-טינ , סלא דנַאלסור ןיא קירוצ ןעמוק

 רעד ןיא ןעגילײטַאב ךיז רעדיוו לע ךיא ןוא ,טרָאּפסַאּפ ןעש

 ןעמ טעװ ,רעטעּפש רעדָא רעהירפ ; גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער

 ראפ ןוא ,ןעבעל ןיימ ןעננערבמוא ?עװ ךיא .ןעריטסערַא ךימ

 זנוא ףױא טכַאמ סָאװ ,קלָאפ ןעשיסור םעד ראפ ?ןעמעווי

 ירַאפ ןעפלעה ךיא לעװ ,רעבָא ,אניטסעלאּפ ןיא ! ןעמָארנָאּפ

 "רעד ןוא קלָאפ רעזנוא ןופ קילנ םעד רַאּפ ?אעדיא א ןעכילקריוו

 ןוא .ןעבעל ןוא טייהיירפ ןיימ טימ ןעריקיזיר טינ ךיא לע ייב

 "יא ןעשיטסילאיצאס ןיימ ןעניד יו שרעדנַא טינ ליוו ךיא ביוא

 ?ץייוש רעד ןיא אקוד ןערהָאפ ךיא לָאז סָאװרַאפ ָאט ,לאעד

 ןיהַא זַא ,טלהעצרעד רימ טָאה רע ? אקירעמא ןיא טינ סָאװרַאפ

 "סור ןופ ןעטסילַאיצַאס עשידיא עליפ קעװַא טציא ךיז ןעזָאל

 -ָאק ןעדנירג וצ ןעטרָאד קעוװצ םעד טימ סָאד ןעוט ייז .,דנאל

 -הֶאפ טינ ךיוא ךיא לָאז סָאװראפ טנייה .סעינָאלָאק עשיטסינומ

 ןעטייהלעצנייא עגינייא ןעבעגעגרעביא רימ טָאה רע ? ןיהא ןער

 .עיצארנימע רעזיד ןופ

 טלָאװ קלָאפ עשיסור סָאד ןעוו זַא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא

 ,תמא םעד ןהעטשראפ טזָאלעג םהיא טלָאװ ןעמ ןוא יירפ ןעוועג

 עצנַאג יד ןעיײרפַאב ןעמ זומ ,ָאזלא .ןעוועג שרעדנַא ץלַא טלָאװ

 ןַאד ןוא ןייז טינ ןעמָארנָאּפ ןייק ןעלעוו ןַאד .,ןָאיצַאנ עשיסור

 -עװ עלַא ;ןעטסירק יװ טכער עבלעז יד ןעכָאה ןעדיא ןעלעוו

 .ךיילג ןוא יירפ ןייז ןעל

 ןעטסילאיצַאס ןענעוו טלהעצרעד ריפ* טָאה רעיָשָאװ סָאד

 ַא טכאמעג רימ ףיוא רעבָא טָאה ,אקירעמַא ןייק ןערהָאפ עכלעוו

 .קורדנייַא ןעקרַאטש

 ןופ דליב רעשיטסַאטנַאפ א ןעלהָאמעג ךיז טָאה רימ ראפ

 ןעבעל א ,אקירעמא רעטייוו רעד ןיא ןעבעל ןעשיטסינומָאק א

 ןענייז עלַא ואוו ,"ענייד, ןוא "עניימ,, ןופ טינ טסייוו ןעמ ואוו

 "רָאפ ךיז ךיא געלפ רעהירפ ךילקילנ ןענייז עֶלַא ןוא רעדירב
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 רעד ןיא טשרע ןערעוו םיוקמ טעװ לאעדיא אזא ןַא ,ןעלעטש
 ;פעטש ן'םיוא ןערעוו טכילקריוורַאפ רע טעװ ָאד ןוא ;} םפנוקוצ
 !ןעמענ לייטנא גנוכילקריווראפ רעזיד ןַיא לעװ ךיא ןוא

 -ָאלָאק "?עשיטסילַאיצַאס, ןעגעוו ןעזעלעג טַאהעג בָאה ךיא
 -רעהירפ ןיא ןעדנירג טפורּפעג טָאה ןעוֶא טרעבָאר סָאװ ,סעינ
 ןענייז ייז ?לייוו ,ןעלאפעגכרוד ןענייז ענעי רָאנ - ,ןעטייצ עניד
 סעינָאלַאק עשיריא עיינ עזיד .ן'תועט ףיוא טעדנִירגעג ןעוועג
 רענייטש םעיינ ץנַאג א ףױא ןַעַרעֶו טעדנירנעג ןעלעוו רעבָא
 וצ ףראדעב סע וו םזילַאיצַאס םעד ןעכילקריוורַאפ ןעלעוו ייז
 סָאװ ,םעד ןופ דנורנ ן'פיוא טרעלקעג ךיז ךיא בָאה יוזא .ןייז
 ,טלהעצרעד רימ טָאה ןיקלעב

 א טאהעג רימ ףיוא רע טָאה רעטרעוו עכילדניירפ ענייז טימ
 ןַא רַאפ טכאמעג ךימ טָאה ?ץעניטסעלַאּפ , רעד ןיקלעב .גנוקריוו
 עשיטסינומָאק ראפ טרעטסייגאב ךימ טָאה רע ,?ץענַאקירעמַא,
 .אקירעמא ןיא סעינָאלָאק

 ןענייז ,ןעיצילַאג ,דָארב ןיא זא ,טגָאזעג רימ טָאה ןיקלעב
 ייז ןעשיווצ זַא ןוא ןעטנארגימע עשידיא רעדנעזיוס טלעמַאזרַאפ
 -הָאפ עכלעוו ,ןעטסילאיצַאס ענעי ןופ לֶאצ עשביה ַא ךיז טניפעג
 "יא עשיטסינומָאק ןעדנירג וצ קעווצ םעד טימ אקירעמא ןייק ןער
 -ַאק םעיינ א ןעגנאפוצנָא רעגייטש ַאזַא ףיוא ןוא סעינָאלָאק עשיד
 ,קלָאפ ןעשיריא ם'נופ ןעבעל םעד ןיא לעטיּפ

 יד טנידלושַאב ןעמ : יוזַא ןעוועג זיא ןופרעד קנאדעג רעד
 -ארּפ ,סרעכַאמ-רעכאש ,רעלדנעה ןענייז ייז ןופ בור סָאד זא ןעדיא
 ןעגיטפעשַאב ייז זא טלעוו רעד ןעזייוואב ייז ןעלעוו ;} סעקינטנעצ
 טימ ךילכעוטּפיוה ,טייברא עוויטקודָארּפ ,עכילצונ טימ ךיז
 ,טייברַא-דרע

 -ערענ ךיז טָאה טייברא-דרע לייוו ,"ךילכעזטּפױה ,, גָאז ךיא
 .טייברא ןופ עמראפ רעטסכילרהע ןוא רעטסנהעש רעד ראפ טנעכ
 -ייצראפ יד ןופ ןעראוועג ןעבעגעגרעביא זיא ףירגאב רעגיזָאד רעד
 -נעל יד זא ,טקאפ ם'נופ טמַאטשעג רע טָאה רשפא ןוא ;תורוד עגיס
 -ייז ,ןעננורעקלעפאב עשידיא עסיורג טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,רעד
 טרָאד ךיז טָאה טייברא-דרע ןוא ,רעדנעל-רוטלוקירנא ןעוועג ןענ
 עשיסור עטשרע יד .טײברַא רעטסכילרהע רֶעד רַאֿפ טנעכערעג
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 םעד סלא טרעטעגראפ רעטייברא-דרע םעד ןעבָאה ןערענָאיצולָאװער

 "דרע טימ ןעבָאה רעדיו ןעדיא .דנאלסור ןופ רעזייּפש ן'תמא

 .ןעגיטפעשאב טנעקעג טינ ךיז ןוא טגיטפעשאב טינ ךיז טייברא

 ןעבָאה סאוו יד טימ טרעכַאמ-רעכאשעג ,טלעדנאהעג ןעבָאה ייז

 ןעלדנאווראפ וצ .םירעוּפ טימ --- גנוניטפעשאב אזא טאהעג

 רעבירעד זיא רעטייברא דרע ןופ קלָאפ א ןיא קלָאפ עשידיא סָאד

 יד ייב יא סעצניטסעלַאּפ יד ייב יא לַאעדיא רעטסערג רעד ןעוועג

 ןָאט טלאוועג סָאד ןעבָאה יד סָאװ טינ רהעמ .סעצנאקירעמַא

 .אקירעמא ןיא -- יד ןוא ?ארשי ץרא ןיא

 עשידיא יד ןיא ןעמ טָאה סעינָאלָאק עשיטסינומָאק ןעגעוו

 -עג ןעװעג טלָאװ ןינע ַאזַא .טדערעג טינ ןעפא ןַאד ןעגנוטייצ

 "רעד ךיז ךיא בָאה ןע'ניקלעב ןופ טשרע .ןענָאמרעד וצ ךילרהעפ

 -סילאיצַאס ןאהראפ ןענייז סעצנאקירעמא יד ןעשיווצ זא ,טסואוו

 ,סענומָאק ןעדנירג ןערהָאּפ סָאװ ןעט

 ןעשנואוועג ןוא טנעגעזעג םירַאו רימ טימ ךיז טָאה ןיקסלעב

 .(*עזייר עכילקילנ א רימ

 רע ןוא קורדנייא ןעטונ א רהעז טכאמענ רימ ףיוא טָאה רע

 ןענגאגעגמורַא ןיב ךיא רעביפ ַא ןיא ןעזָאלעגרעביא ךימ טָאה

 -ירעמא .גנוגערפיוא סיורג ןיא רעמיצ ןיימ רעביא קירוצ ןוא ןיה

 ןג א ןעדנירג !דנאל רעטייוו ,רעטייוו רענעי ןיא ןערהָאפ !אק

 ןיא ןערעװ טלעדנאווראפ ןעלעװ ןעשנעמ !דרע רעד ףיוא ןרע

 ! םיכאלמ

 ןעלַאפוצ גנולצולּפ ןענייז רענעלּפ עגידרעהירפ עניימ עלַא

 ךיא ."ץענַאקירעמַא, סלַא טלהיפרעד ךיז בָאה ךיא ,ןעראוועג

 .ןעטפול רעד ןיא טבעוושעג בָאה

 ,הינסכא ס'רעוװָאכַאמ ןיא ,רעמיצ םענעי ןיא ,ןעטרָאד טָא

 ןיא ןערהָאפ ןעגעוו סולשַאב רעד ןעראוועג ןערָאבעג רימ ייב זיא

 .אקירעמא

 יד ןופ רענייא ןעװעג זוא רע ֹוַא ,טרעהעג ךיא בָאה רעטעפש (*

 קעװַא ןענויז סע .אניטסעלַאּפ ןיא סעינָאלָאק עטשרע ּוד ןופ רעדנירג

 ןעטיטוצ ַא ןהעזעג ךיז ןעבָאה רימ רעדייא רהָאי גיסיירד ןוא עכילטע

 | ,לָאט
= 
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 -צעל ןיימ --- .םייהא ףירב ַא קיש ךיא -- .סַאּפ רעשלַאּפ ַא
 טינ זיא סאוו ףירב א -- .וועליהָאמ ןיא דנעווא רעט

 .ןעראוועג טקישעגקעווא

 רעלענש סָאװ לָאז חסּפ רעד זַא ,טלָאװענ בָאה ךיא
 .עזייר עגנַאל ןיימ ןעביֹוהנָא ןענעק לָאז ךיא ידכ ,ןהענקעווַא
 .סַאּפ א ןעבָאה ןעמ ףרַאד ןערהָאפ וצ רעטייו םוא רעבָא
 קָאשרק ןערענָאיצולַאװער ַא ןיא ןעמ ןעק סַאּפ ןעשלַאפ ַא

 ךיא בָאה ןעטסילַאיצַאס רעװעליהַאמ יד טימ ;ןענירק טכייל
 רימ טָאה ןיקלעב ןוא .טַאהעג טינ ןעגנודניברַאפ ןייק רעבָא

 טזומעג ןיילא ,ָאזלא ,בָאה ךיא ,ןעפלעה טנעקעג טינ ןינע ןעזיד ןיא
 ,סאַּפ א ןעגירק

 רע רעװַאכַאמ ןעטלַא םעד וצ טעדנעװענ ךיז בָאה ךיא

 רעװָאכַאמ .(*קישטשרָאבס , רעד טניואוו סע ואוו ןעגָאז רימ לָאז

 ַא ןיא ךיא ןיב .ןעכאז עכלעזא ןיא ןעשימ וצ ךיז טאהעג ארומ טָאה

 ,ןוא סָאנ ן'פיוא סױרַא ,חסּפ דעומה לוח ,דנעוװוַא ןעסיוועג

 ,טנערפעג ייז יזב ךיא בָאה רעבייו עטלא ייווצ גידנענעגעגַאב

 "לאיחי; םעד ."קישטשרָאבס רעד לאיחי, טניואו סע ואוו
 ןעלעװ ייז זַא גנונפָאה רעד ןיא טכַארטעגסיױא ךיא בָאה

 ס'קישטשרָאבס םעד ןעגָאז רימ ןוא "זיירג ,, ןיימ ןעטכיררַאפ

 .ןעועג עקַאט ןיא ױזַא .,ןעמָאנ ןעגיטכיר

 ייז ןעבָאה -- ןועמש ןעניימ טזומס רהיא ?לאיחי --
 ךיא רָאנ ,רערעדנא ןא ןעוועג ראג זיא ןעמָאנ ןייז) טגָאזעג

 ,(טינ םהיא קנעדעג

 ,טרעפטנעענ ךיא בָאה -- ,ןועמש ,ָאי --

 "קישטשרָאבס רעד ןועמש, ואוו ןעזיוועגנא רימ ןעבָאה ייז

 הריד ס'קישטשרָאבס םעד  .ןיהַא קעװַא ןיב ךיא ןוא טניואוו

 ןעמוקעגניירא ןיב ךיא ןעוו ןוא ,רעמיצ ןייא ןופ ןענַאטשַאב זיא

 קישטשרָאבס רעד .רעלמאז-ןעזניצ ךילטנעגויא טיידעב טרָאװ רעד (*

 -ַאטשַאב ויא יוז ןופ ענויא ןוא ,ךיוא ןעלָאר ערעדנַא ןעליּפש רעבָא טגעלפ
 .רעסעּפ ןעבעגסיורַא טגעלפ רע סָאוװ ,םעד ןיא ןענ
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 ךיילג רעבָא ןענייז ייז .,רעבייו טימ לופ ןעװעג רע זיא
 םעד .טנאה ן'טימ ךָאפ ַא טינ ןעמ ןעוו ןענילפ יוװ ,ןעפָאלטנַא

 ַא סלַא טכַארטַאב ןעוועג לָאמעלַא זיא טפעשענ ס'קישטשראבס

 ןיוש ןעבָאה םינכש ערהיא ןוא יורפ ןייז ןוא ;קסע רעמייהעג

 שנעמ רעדמערפ ַא ןײרַא טמוק סע ןעװו זַא ,ל92 א טַאהעג

 .ןעדניוושראפ ייז ןעפרַאד

 עקנארק טימ ,דיא רערעטלע ןא ןעווענ זיא קישטשרָאבס רעד

 ,ןעגיוא עטיור

 .טקנוּפ םוצ ןעמוקענוצ ךיילנ ןיב ךיא

 ,טגָאזעג ךיא בָאה -- ,סַאּפ ַא ףרַאד ךיא --

 טקנוּפ ,טנַאה ן'טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה קישטשרָאבס רעד

 םוצ ןעמוקענ םהיא וצ ןיב ךיא ןעוו ,הינסכא-לעב ןיימ יוװ

 ןָאק טלעג רַאפװ :ןעגָאז טלָאװ רע יו ױזַא ,לָאמ ןעטשרע

 ."ןענירק ץלַא ןעמ

 -עגסיוא ןייז ןעלָאז סַאּפ םעד ןיא זַא ,רעבָא ליוו ךיא ---

 -סיוא םעד ןופ גנוביירשַאב) סעטעמירּפ עגיטכיר עניימ ןעבירש
 .(ןעהעז

 .טרעפטנעעג רע טָאה -- ,ךיוא ןעמ ןעק סָאד --

 ןייז ןעלָאז "סעטעמירּפ , יד ןיא זַא ,טרעדָאפעג בָאה ךיא

 ןיימ טימ ןעמיטש לָאז סע ,ןעניוא עקָאסָאק עניימ טנעכייצאב

 .ןעהעזסיוא

 רימ .זײרּפ םעד ןעגעוו ןענניד ןעמונעג ךיז ןעבָאה רימ

 ףיוא סַאּפ ַא רַאפ עמוס רעסיוועג א ףיוא ןעמוקעגכרוד ןענייז

 טלענ-טנאה ?עבור ןהעצ ןעבעגנעג םהיא בָאה ךיא .ןעטַאנָאמ יירד

 "הרוחס, יד ןעוו --- (?יפיוו טינ קנעדעג ךיא) עגירעביא יד ןוא
 .ןערעוו ניטראפ טעוו

 ןיא רימס וצ קישטשרָאבס רעד טמוק רעטעּפש געט רָאּפ ַא

 ,רעמיצ ןיא תיבה לעב םעד ןיירא טפור ןוא הינסכא רעד

 "ענּפָא ןַאמ ןעגנוי רעייא בָאה ךיא ,רעװָאכַאמ ינֲַאּפ ---

 רעדיינש א יװ יױזַא ,טגנָאזעג רע טָאה -- ,סַאּפ ןייז טכארב

 .לעיַאר זיא ץלַא זַא טהעז טָא--.,עטָאּפַאק א טכארבעגּפָא טָאה סָאװ

 .ןעפַאלעגסױרַא זיא ןוא טלעסיײרטענּפָא ךיז טָאה רעװַָאכַאמ

 .תודע ןייק ןייז טלָאװעג סינ רע טָאה טפעשעג ַאזַא ייב
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 ,ץישפיל ןעסייהעג טינ ןיוש ךיא בָאה סַאּפ םעיינ ןיימ ןיא

 .יקסנַאלנור ק רָאנ

 -- ,קישטשרָאבס רעד רימ וצ טגָאז --- ,עשז-טקנעדעג ---

 .יקסנאלנורק טייז רהיא ;ץישפיל טינ רהעמ טייז רהיא

 ןעטלַא םעד ,דניירפ ןיימ ןָא טנָאמרעד רימ טָאה סָאד
 ןעקנערעג ןעסייהעג רימ .טָאה רעכלעוו ,שזילעוו ןופ ןָאסרעעמ
 .ץישפיל רָאנ ןַאהַאק טינ רהעמ ןיב ךיא זַא

 ןעבָאה סעטעמירּפ יד יבַא ,יקסנַאלנורק ןייז לָאז ,אלימ

 א) ןעװעג רע זיא רעטױר א .סַאּפ רעטוג ַא .טמיטשעג
 ,("טעליב ינסַארק

 ןיא ןעגרָאמ ףיוא ןוא חסּפ רעד טנידנעעג ךיז טָאה סע

 "סא ץלַא בָאה ךיא .ןעזײרּפָא טלָאזעג ךיא בָאה הירפ רעד

 יד ףױא לייו ,ןהַאבךעזיא רעד טימ ןערהָאפ וצ ןעדימענ

 ןעבָאה רשפא ןוא ןערַאדנַאשז ןעוועג םוטעמוא ןענייז ןענהַאב

 ןופ "לעטישטוא, ןעקָאסַאק םעד ןעטלַאהרַאפ וצ ריּפַאּפ ַא ייז

 ףיוא ןערהָאפ וצ ןעסָאלשַאב ךיא בָאה רעבירעד .שזילעוו

 ז'רעביא ןעננַאנעג ןיא רָאכַארַאּפ ַאזַא ,(רעפּפמַאד) דָאכַארַאּפ ַא

 .וועיק זיב רּפעינד

 עניימ ןענעװ קנאדעג רעד הור ֹוצ ןעזָאלעג טינ טָאה רימ

 ךימ ןעמוקעג ןיא ןעמ זַא ,רעכיז ןעװעג ןיב ךיא ןרעטלע

 ןוא ןעקָארשוצ ןענייז ייז זַא ןוא בוטש ןיא ייֵז ייב ןעכוז

 .(*גיהורמוא

 טומ טשרע טסואווועד ךיז ךיא בָאה ,טריסַאּפ טָאה ןעטרָאד סָאװ (*

 : טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא יו ןעוועג עקַאט זיא סע .רעטעּפש רהָאו ףלע

 ;ןעראדנַאשז ןוא ויצילָאּפ ןעמוקעג ייז וצ ןענייז רדס ןעטשרע םוצ חסּפ

 -שָאלּפ ףיוא הףיוה ס'וענושַאוטס) זיוה יד טכַאװַאב טָאה ןע

 קדוב ,גנוניואוו רעווז ןיא קסיבָא ןא טכאמעג טָאה ןעט ןוא (אקדַאשמ

 -"רעטנוא רעדָא ,רימ גידנעכוז ,ןעש'ק עדעי ןוא עלעקניוו ןעדעי ןעוועג

 ןופ ףירב רשפא רעדָא ,ןעזָאלעגרעביא בָאה ךיא סאוו ןעטפירש עשידרע

 ןעפָאלטנא ןיב ךיא זא .ךיז ןיפעג ךיא ואוו ןהעגרעד טעוו ןעמ עבלעוו

 ,ןע'נווטשליצ ןופ טסואוועג ןיוש ןערעטלע עניימ ןעבָאה שזילעוו ןופ

 .הסּפ ףיוא םייהא ןעמוקעג זיא רעכלעוו
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 ,אשמ ערעװש ַא יװ טקירדענ רימ טָאה קנַאדעג רעזיד

 טקישעג ייז ךיא בָאה ,ןערעוו וצ טיירפאב אשמ רעד ןופ םוא ןוא

 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי רערימָאטישז ַא ךרוד ףירב א

 םהיא קנעדעג ךיא) הינסכא רעבלעזרעה ףיוא ןעטלאהעגפיוא

 ,טנעצקַא רענילהָאװ ןייז טימ ןוא רוניפ רעדַאד ןייז טימ

 ךיא .ןערעה וצ טייהנעטלעז עסיורנ ַא עטיל ןיא זיא רעכלעוו

 .'םואומ ןוא "קיק, ןייז ןופ ןעכַאל ןענעלפ רימ יװ קנעדעג

 ןייק ןערהָאּפּפָא ןעגרָאמ ףיוא טפרַאדעג טָאה ןַאמ רעגנוי רעזיד

 טשרמולב ,ףירב ַא טריטקיד םהיא ךיא בָאה ,ָאזלַא ; נובסרעטעּפ

 געוו ן'פיוא זא ,ןעטעבעג םהיא ןוא ,ןערעטלע עניימ וצ םהיא ןופ

 .(ןעטסאק-ףירב א ןיא ןעפראווניירא םהיא רע לָאז

 :עדנעגלָאפ סָאד רהעפעגנוא ןעטלַאהטנע טָאה ףירב רעד

 בָאֹה ךיא ןוא ,דניירפ רעטוג ַא ס'ןהוז רעייא ןיב ךיא,

 ,רימ טביירש רע  .זירַאּפ ןופ ףירב ַא ןעטלַאהרע םהיא ןּופ

 -ייצעגסיוא טָאה רע זַא ןוא םולשב ןעמוקעגנָא ןיהַא זיא רע ןַא

 רעזירַאּפ םעד ןיא ןערידוטש טעװ רע ,ןעטכיזסיוא עטנעכ

 ,ךילצרעה ןוא םערַאװ ןעמעלַא ךייא טסירג רע .טעטיסרעווינוא

 רע .טוג רהעז םהיא טהעג סע זַא ,ךייא טרעכיזראפ ןוא

 םעוו םורַא םייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא טנעכייצעגסיוא ךיז ט?היפ

 ."ןעטייהלעצנייא עכילהערפ ןעטלַאהרע םהיא ןופ רהיא

 וצ קעװצ ן'טימ טלעטשעגנעמַאזוצ ךיא בָאה ןעניל ןעזיד

 "יזרַאפ רימ טָאה ןַאמ רעננוי רעד .ןרעטלע עניימ ןעגיהורַאב

 ןעטסַאק-ףירב ַא ןיא ןעפרַאװנײרַא ףירב םעד טעװ רע זַא ,טרעכ

 ױזַא טלהיפעג בָאה ךיא ןוא ;לַאזקָאװ רעגרובַאניד םעד ףיוא

 .טלעקײקעגּפָארַא רימ ןופ ךיז טלָאװ ןייטש רערעווש ַא יו

 ןיא טכארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,דנעווֶא רעטצעל דעד

 ךיא .קורדנייא ןַא ןעזָאלעגרעביא רימ ףיוא טָאה ,ועליהָאמ

 .זיֹוה רעייז וצ ןוא עילימַאפ רעד וצ ןערָאװעג טניואוועגוצ ןיב

 -קעװַא טפרַאדעג טלָאװ ךיא יווװ ױזַא טלהיפעג ךיז בָאה ךיא

 ,ןעסעגראפ טאהעג טעמכ ןיוש בָאה ךיא .ןעשנעמ ענעגייא ןֹופ ןערָאפ

 ןיא יו גנורעדנע עסיורג ַא רָאפ טמוק ןעבעל ןיימ ןיא ןַא

 טרעוו גנולצולּפ .טכארבראפ ןעכָאװ יירד יד ךיא בָאה םולח ַא
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 לעיפ ַא ףיא קעװַא ְךיִז זָאל ךיא .ןעסירעגרעביא םולח רעד
 -ראפ ןעניז ןיא טאהעג בָאה ךיא סָאװ ,יד יװ עזייר ערעטייוו
 ,רעטייוו ,רעטייוו א ןיא רעדנעל עדמערפ ךרוד .שזילעוו גידנעזָאל
 ןופ ןעטינשעגּפָא ןיב ךיא .ךיא רהָאפ טלעװ רעלופסינמייהעג
 עטנעהַאנ עניימ ןופ ןעטינשענּפָא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעצנאנ ןיימ
 ..?ןהעז יא סע ןעוו ייז לע ךיא ביוא סייוו רעוו .ערעייט ןוא

 םינכש ןוא םיחרוא ערעייז ןופ רָאּפ ַא ןוא סרעוװָאכַאמ יד

 -עּפס ַא טימ ןעטלַאהרַאפ ריס וצ דנעווֶא םענעי ךיז ןעבָאה

 רעבָא ןענייז ןייֵלַא סרעװָאכַאמ יד .טייקכילדניירפ רעלעיצ

 רע םירָאװ ,ןעילע רעייז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ךילכעזטּפיױוה

 ,הירפרעדניא ןענרָאמ ןערהָאפוצּפָא ןעבילקעג ךיוא ךיז טָאה

 .גננוטכיר רעטרעקראפ א ןיא רָאנ ,ףיש א טימ ךיוא ןוא
 ; קסבעטיוו ןוא ַאשרָא ךרוד ,לעוװענ ןעוועג ןיא לעיצ-עזייר ןייז

 דנערהעוו ,רּפעינד ן'רעביא וציףיורַא ןערהָאפעג רע זיא ,ָאזלַא

 .םָארטש ן'טימ ,וצ-רעטנורַא ןעננַאגעג זיא דָאכַארַאּפ ןיימ

 ףירב ַא ןעניטרעפוצ :קנאדענ ַא ןעלאפעגניירא ןיא רימ

 ס'עילע ןיא ןעפראווניירא םהיא ןוא םירבח רעלעווענ עניימ וצ

 טָאה עילע .ןעסילשראפ םהיא טעו ןעמ רעדייא ,טרעפוק

 טלָאװ רע רעדייא .קסבעטיוו ןיא ןעלעטשּפָא טפרַאדעג ךיז
 ןיימ .געט רעיפ-יירד ַא קעװַא ןעטלָאװ ,לעוװענ ןיא ןעמוקעגנָא
 טימ ,קעד עמַאס םוצ ןעקורוצּפָארַא ףירב םעד ןעוועגנ זיא ןַאלּפ

 ןעקַאּפסױא טינ ןעכַאז ענייז טעוװ רעװָאכַאמ זַא ,גנונפָאה רעד

 רשפא ןוא געט רָאֹּפ ַא לעװענ ןיא ןייזּפָא ןיוש טעוו רע זיב

 .דנַאלסיױא ןיא ןעוועג ןיוש ךיא טלָאװ ןַאד .,רהעמ

 רע .עלעווירב םעד ןעבירשענפיוא ךיא בָאה ףָאלש ן'רַאפ

 .ןיילַא ן'רעווָאכַאמ וצ טריסערדַא ןעוועג זיא

 רעטנוא טרעפוק רעייא ןיא קעװַא ףירב ןעזיד גייל ךיא,

 ידכ , --- ,רהעפעננוא ,ןעבירשעג םהיא ךיא בָאה -- ?ןעכאז יד

 ןיא ןעמוק טעװ רהיא ןעוו ,ןַאד טשרע ןעזעל םהיא טלָאז רהיֵא

 -ענ ךייא ךיא בָאה ,טנעגענַאב ךיז ןעבָאה רימ תעשב ,לעווענ
 -רעד .טכער טָאהעג טָאה רהיא רעבָא .ןיב ךיא רעוו ,טנעקייל

 טנָאז ןוא ,ןהעזעג ךיס טָאה רהיא ואוו ,םירבח עניימ טלהעצ

 ".דנַאלסיוא ןיא ןיוש ןיב ךיא זַא ,ייז
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 ,המוהמ ַא ןעוועג בוטש ןיא זיא הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא

 יז .עטלעמוטוצ א יװ ,ןעגנַאנעגמוא זיא רעטומ ס'רעווָאכַאמ

 יו ױזַא ,ן'עילע םורַא טעדַאּפעגמורַא ןעכָאה רעדניק ערהיא ןוא

 ךיוא רָאנ ,עינרעבוג רעטסקענ רעד ןיא טינ ןערהָאפ טלָאװ רע

 ןיא טקַאּפעג ,טרעפוק ןייז טקַאּפעג טָאה ןעמ .אקירעמַא ןיא

 ףירב ןיימ טימ טהערדעגמורַא ךיז בָאה ךיא  ,טקַאּפעגרעכיא

 םעד ןעלעוו ייז ןעוו ,טונימ א ףיוא גידנעטרַאוו ,ענעשעק ןיא

 ןענעק רדנַאבַארטנַאק ןיימ לעװ ךיא ןוא ,הורוצ ןעזָאל טרעפוק

 .ןעלגומשניירַא

 רעד .ןעמוקעג טינ רעבָא זיא טנעמָאמ רעטשניוועג רעד

 ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,ןַאד טשרע ןייֵלַא ןעבילבעג זיא טרעפוק

 .ענעשעק ןיא רימ ייב ןעבילבעג זיא ףירב רעד ,ןעסָאלשרַאפ

 "! טנוזעג רהָאפ ! טנוזעג ייז , טימ ןעכליה ןעמונעג טָאה סע

 ןוא ן'עילע טימ -- ןעװעג סָאד זיא שינעגעזעג עטלעּפָאד ַא

 .רימ טימ

 ןופ טסעג עלַא ןעמונעג ?ײטנַא ןעבָאה ענינעשימ רעד ןיא

 דלעה רעד ןעועג זיא עילע .םינכש עכילטע ןוא הינסכא רעד

 .עגירעביא עלַא ןופ דלעה רעד --- ךיא ןוא ,עילימַאפ ןייז ןופ

 ענעי ןיא !אקירעמַא ןייק טרהָאפ ןאמרעננוי א ,טייקגיניילק א

 ופ ערעגניא יד עכלעוו ,גנוטיידַאב ַא טַאהעג סָאד טָאה ןעטייצ

 .ןהעטשרַאפ םיוק ןעלעוו רעזעל עגיימ

 ןיא ןעטרָאד זיא סע יװ טביירש ! ןעפלעה טָאנ ךייַא לָאז --

 !ןערהָאפ ךיוא רימ ןעלעוו רשפא ! אקירעמַא

 טָאה ןעטרָאד .ןעפַאה םעד וצ ןערהָאפענוצ ןענייז רימ

 .רעניימ ףיוא ךיא ןוא ,ףיש-ףמַאד ןייז ףיוא טצעזענ עילע ךיז

 ."ַאיסורַאמ,, ןעוועג זיא ףיש ןיימ ןופ ןעמָאנ רעד

 ,(דנאב ןעטשרע ןופ עדנע)








